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Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. 

Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18.

Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

Wellan  
permAnentti ja  
LeikkAus   45e 

lyhyet hiukset
Wellan väri  ja
LeikkAus 45e  

lyhyet hiukset

TSR-TEKNIIKKA OY 
Myynti – Asennus – Huolto –Varaosat       
Mitsubishi - Sanyo - Fujitsu - Panasonic   
                ilmalämpöpumput
Maalämpöpumput
Kylmäkoneet – kodinkoneet 
SAT / TV-antennit

Tapani Sirén
Puh. 02-7673903

GSM. 0500-594468
tsr.tekniikka.fi

Koskentie 652
32100 YPÄJÄ

YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

Taksipalvelu
J. liuski kY
aidot tilavat iNvaTaksiT
 Paarikuljetukset
 Inva- ja vammaiskuljetuspalvelut
 Omataksipalvelu
Myös pienellä autolla.
Avustamme KELA-hakemuksissa.
Lisäksi: Tilausliikenne 14 paikkaisella linja-autolla.

Tilaukset: Juha liuski 044 561 6177
 Jouko liuski 0500 305 308
 keijo leppänen 050 363 6624

Fixus korjaamo
Jarruhuolto 90,- 
Sisältää:
– nesteen vaihdon
– palojen tarkistuksen
– liukujen voitelun

Akun testaus veloituksetta

Autohelahoito 
I Hossi

Saarikontie 229, Ypäjä
p. 0400 545 431

• renkaat
• vanteet
• vaihdot

• tasapainotukset
Kysy tarjous!

Tmi Heikkilän 
rengas ja asennus

Saarikontie 227, Ypäjä
p. 050 571 4476

TAKSI-
PALVELU
Inge Kankare

1+8 -paikkainen taksi
– tilaus- ja sopimusajot
– pyörätuolikuljetukset
– paarikuljetukset
– DVD, karaoke
Puh. 040 844 1144

Pekka 60 vuotta
Jättäessäni lopullisesti työelämän ja täyttäessäni 60 
vuotta haluan nauttia kanssanne, hyvät ystävät ja 
tuttavat, kahvit Hevosopiston Härkätallissa lauantai-
na 29. päivä lokakuuta kello 10 ja 14 välisenä aikana.
Ei aikavarauksia, ei puheita, ei kukkia, ei lahjoja. 

Pekka Moisander AUTOKOULU YPÄJÄLLÄ
Aloitus ti 18.10.2011 klo 19.00, Potku

On hyvä aloittaa 4 kuukautta ennen
syntymäpäivää (18 v.) tai aiottua kortin saantia.

Varsanojantie 83, YHO:n ruokalan alakerta.
Katso: www.forssanautokoulu.fi

Forssan Autokoulu Oy
03-422 2222 (toimisto)

Tervetuloa musiikkileikkikouluun!
Varhaisiän musiikinopetus sopii kaikille alle koulu-
ikäisille lapsille.
Soita mahdollisimman nopeasti ja ilmoittaudu mu-
kaan, ainakin seuraavissa ryhmissä on vielä tilaa:
Ypäjä (Perttulan koulu): Nina Ampuja p. 040 132 5008

– 4–5 -vuotiaat   tiistaisin    klo 15.30–16.45
– 2–3 -vuotiaat   tiistaisin    klo 17.00–17.45
– 5–6 -vuotiaat   tiistaisin    klo 18.00–19.15

Hinnat 105 - 109 €.
Ystävällisin terveisin

Hillevi Karttunen-Heikkinen
rehtori

Lounais-Hämeen musiikkiopisto
Wahreninkatu 11 B

30100 FORSSA
03 4141 5800

VANHUSTEN VIIKKO 2.–9.10.2011
”Vapaaehtoisuus voimana”
Vanhustyön keskusliiton tämän vuoden vanhusten viikon teemana 
vapaaehtoistoiminta on esillä monin tavoin. Suomalaisella vapaa-
ehtoistyöllä on pitkä historia, se on ollut suuri voimavara aina. Kun 
maa on noussut köyhästä reunamaasta hyvinvointiyhteiskunnaksi, 
on vapaaehtoistyöllä ja sitä tekevillä järjestöillä ollut merkitsevä 
rooli. On kyetty havaitsemaan ihmisten tarpeita ja toimimaan nii-
den mukaan. Tässä on haastetta tulevaankin: uudet sukupolvet 
toimivat ainakin osittain toisin tavoin. Miten turvata vapaaehtoi-
suuden elävyys! 

• Kirkkopyhä su 2.10.2011 (kahvitarjoilu)
• Vanhusten viikon juhla ke 5.10.2011 seurakuntakodilla klo 11
  •  Ypäjän kunnan ja seurakunnan tarjoama lounas 
  •  Esiintymässä kanttori Kaija Saukkola sekä päiväkodin lapset ja 

diakoni Hanna Hakala
  •  Ajatuksia vapaaehtoistyöstä, vapaaehtoistyöntekijä Sirkka Ursin
  •  Tilaisuuden juontaa Keijo Leppänen

• Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä to 6.10.2011
  •  Museolla klo 13.30–14.30
  •  Sauvajumppatuokio klo 14
  •  Kahvitarjoilu, järjestäjänä Ypäjänkylän maa- ja kotitalousnaiset
  •  Säävaraus
Hyvää vanhustenpäivää ja viikkoa!
Tervetuloa!
Ypäjän vanhusneuvosto   Ypäjän kunta   Ypäjän seurakunta

Päiväkerhotiedote
Viikko 42 eli 17.–20.10. on syysloma ja  

kerho on kiinni!
26.–27.10. Kerhokuvaus 

kerhoaikana, sisarkuva mahdollinen.

Ypäjän seurakunnan nuorisotyö
Lokakuu 2011
7.10. perjantaina srk-kodilla on rippikoululaisille pakollinen 
nuorten ilta klo 17.00–19.00. Silloin jaetaan perinteiseen rip-
pikoulupyhään tehtäviä. Myös kanttori tulee musisoimaan.
11.10. tiistaina alkaa ISOSKOULUTUS klo 18.00–19.30 srk-
kodilla. Kaikki rippikoulun käyneet tervetulleita!
21.10. perjantaina on kaikille nuorille tarkoitettu ilta Sumpus-
sa / srk-kodilla klo 17.00–19.00.
30.10. sunnuntaina on rippikoulupyhä klo 10.00, missä rip-
pikoululaiset tekevät annetut tehtävänsä (riparilaiset paikalle 
jo 9.30).

nuorisotyönohjaaja reija Laine 
040 148 4108 

reija.laine@evl.fi

Hei kaikki laulamisesta ja myös  
soittamisesta kiinnostuneet Ypäjäläiset

Seurakunnan musiikkityö kaipaa uusia kykyjä mukaan  
toimintaansa. 1. yhteinen kokoontuminen on  

keskiviikkona 12.10.2011 klo 17.30–18.30 srk-kodilla. 

Kaiken kansan kuoro / lauluryhmä, jossa on kynnys alhaalla. 
Lapsikuoro /nuorisokuoro sekä henkilöitä, jos soitat vaikka viu-
lua tai huilua jne. Kirkkokuorokin kaipaa uusia ääniä riveihinsä, 
erityisesti sopraanoja ja alttoja. 

Harjoitteluajat sopivaksi kaikille jatkossa.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN JA MUSISOIMAAN!!

Tiedustelut Kaija-kanttorilta/ 040 146 5274 (vapaapäivä ma–ti).

Ypäjältä kotoisin oleva ja nykyi-
sin Valkeakoskella asuva Anssi 
Laaksonen väitteli 2.9.2011 sil-
lanrakennustekniikasta aiheesta 
” Structural Behaviour of Long 
Concrete Integral Bridges” 
(Pitkien liikuntasaumattomien 
betonisiltojen rakenteellinen 
toiminta) ja valmistui Teknii-
kan tohtoriksi syyskuussa Tam-
pereen teknillisen yliopiston 
(TTY) Rakennetun ympäristön 
tiedekunnasta.

Anssi Laaksosen väitös ja 
siihen liittyvä tutkimusohjel-
man tulosten mukaan liikunta-
saumattoman sillan 70 metrin 
rajapituutta on mahdollista 
kasvattaa 100 metriin. Lisäksi 
tutkimus toi paljon lisätietoa tä-
män siltatyypin käyttäytymises-
tä. Tulokset tuovat merkittäviä 
taloudellisia ja esteettisiä paran-
nuksia sillanrakentamiseen, jota 
on vaivannut tähän asti pieni 
varovaisuus: sillanrakennustek-
niikka ei ole tältä osin merkittä-
västi kehittynyt, vaan perinteisiä 
ratkaisuja on käytetty uusissa-
kin tiehankkeissa. 

Liikuntasaumattoman sillan 
rakentamis- ja ylläpitokustan-
nukset ovat yleensä alhaisem-
mat kuin tavanomaisten maatu-
ellisten siltojen. Kustannussääs-
töjä saavutetaan, kun liikunta-
saumaton silta voidaan rakentaa 
entistä pidempänä ja siltaraken-
teet pystytään suunnittelemaan 

ja rakentamaan mahdollisim-
man hyvin.

Sillan päällysrakenteen kes-
kilämpötilan vaihtelu muuttaa 
sillan pituutta. Ilmiön vaikutuk-
set korostuvat liikuntasaumatto-
missa silloissa, joissa pituuden 
muutokset työntävät päätytukia 
päätypenkereitä vasten muodos-
taen merkittäviä vuorovaikutus-
voimia, koska liikuntasaumoja 
ei ole. Suomalaisia suunnitte-
luohjeita tullaan muuttamaan ja 
tarkentamaan tutkimustulosten 
perusteella. TTY:n rakennus-
tekniikan laitos on vahvasti mu-
kana kansainvälisessä kehitys-
työssä, joten tutkimustuloksia 
tullaan hyödyntämään myös eu-
rooppalaisessa ohjeistuksessa.

Anssi Laaksonen (32) on ko-
toisin Ypäjältä ja asuu nykyisin 
Valkeakoskella. Innoituksen 
tutkimukseen ja väitöskirjaansa 
hän sai tiedonjanosta ja into-
himosta sillanrakennusta koh-
taan. Hän on suunnitellut mm. 
Tampereen läntisellä kehätiellä 
suositulla ulkoilureitillä Ylöjär-
vellä sijaitsevan Malminmäen 
ylikulkukäytävän, jonka varsin 
kaunis päällysrakenne on tehty 
puusta ja siinä on useita teknisiä 
erikoisratkaisuja. Anssi työs-
kentelee tällä hetkellä suunnit-
telujohtajana A-Insinöörit Suun-
nittelu Oy:ssä Tampereella sekä 
sillanrakennuksen tutkimus- ja 
opetustehtävissä TTY:llä.

Väitöksen avulla kohti 
toimivampia siltoja

Lisätietoja: anssi.laaksonen@tut.fi tai anssi.laaksonen@ains.fi
Väitöskirjaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa  

http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-2011081014756
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Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

Lokakuun jumalan- 
palveluselämä 2011Ypäjäläinen

Ypäjän kunnan ja Ypäjän seu-
rakunnan julkaisema tiedotus-
lehti Ypäjän kunnan asukkaille.

39. vuosikerta.

Lehden suurin vastuu ilmoituk-
sen julkaisemisessa sattunees-
ta virheestä on ilmoituksen 
hinta.

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20 
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi

ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa  
0,75 €/ pmm + alv 

Takasivu 
0,75 €/ pmm + alv 

Muu osa lehteä  
0,50 €/ pmm + alv 
Etusivun yläosan 
suuri ilmoitustila 
(6 palstaa x 170 pmm) 
500 € + alv

Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja  
ulkomaille 1.2.2011 alkaen
30 e / vuosikerta

TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

ISSN 1237-2528

Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to 9.00–17.00
pe 9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

Ypäjän seurakunta
Perttulantie 10
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu

Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10.00–11.30
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Marraskuun Ypäjäläinen 
ilmestyy torstaina 3.11.2011 
Lehteen tarkoitettu aineisto 
on toimitettava kunnantalolle 
27.10.2011  klo 12 mennessä.

Joulukuun Ypäjäläinen ilmestyy 
1.12.2011.

Sunnuntai  9.10. klo 10 messu. Se on ollut 
kiitos kesästä messu ja samalla maatalousvä-
en kirkkopyhä. Kahvit on aina juotu srk-ko-
dilla. Tämä on se päivä, jolloin pitäisi Riston 
kohdalla täyttyä se vuosien unelma, että pitkä 
vaellus Pyhä Jaakobin haudalle Santiago de 
Compostelaan Espanjassa päättyy. Viimeksi 
sen esti Islannin tulivuoren tuhka, kun ko-
neet eivät päässeet lähtemään. Mikähän sen 
nyt mahdollisesti on estänyt? Mutta Ypäjällä 
on messu ja saarnamieheltä tulivat seuraavat 
virret: 575, 727, 846 (huom. evankeliumi ja 
saarna peräkkäin), 573: 1-, 331 ehtoollisvir-
tenä ja päätös 572: 4-5 ylistysvirtenä seiso-
altaan.

Sanankirkko 16.10. klo 10 ja tällöin ovat 
suuret lähetysmyyjäiset huutokauppoineen ja 
valkosipulikilpailuineen. Onkohan nyt moi-
nen viimeisen kerran tässä muodossa. Mutta 
päivän aiheena on Kristityn vapaus. Alkuvir-
tenä on 186: 1-4, kiitosvirtenä on 729 Päivän 
virtenä on 185: 1-4 sitten luetaan evanke-
liumi ja saarnavirtenä on mahtava lähetysvir-
si Ylitse kaikkien rajojen 429, kolehtivirtenä 

on 315 ja ylistysvirtenä ennen Herran siuna-
usta 272: 5. Ja sitten mennään srk-kodille.

Messu sunnuntaina 23.10. klo 10 ja ai-
heena on Rakkauden kaksoiskäsky. Virret: 
401, 727, 376, 373, 445: 1-, 228 (Hpe), 448. 
Lähetyspöytä on kirkon takaosassa. Kun tulet 
kirkkoon, voit sytyttää kynttilän. Niitä löy-
tyy kirkon takaosasta telineestä ja viereiseen 
lukittuun laatikkoon voit tiputtaa haluamasi 
summan lähetystyölle.

Jazzkirkko 23.10. illalla kello 18. Huom. 
aika. Tapio Laurila joukkoineen saapuu pai-
kalle ja pappina Risto Ahti. Tervetuloa sven-
gaavaan iltaan.

Messu 30.10. klo 10. Se on samalla rip-
pikoululaisten kirkkopyhä, jossa oppilail-
la on tehtäviä. Oppilaat tulevat jo klo 9.30 
kirkkoon. Huom: Talviaika eli normaaliaika 
alkaa yöllä. Päivän aiheena on usko ja epäus-
ko. Eletään edelleen vihreän värin ja kahden 
kynttilän pyhää. Virret: 289, 129: 5, 314: 1-4, 
344, 600, (225 hpe-virsi) ja päätös 511: 5-7.

Risto Ahti

Elokuun sunnuntaina 15.8.2011 
noin puoli kymmenen jälkeen 
alkoivat 50 vuotta sitten ripille 
päässeet kokoontua kirkon etei-
saulaan. Näin vuosikymmenien 
jälkeen tapaaminen oli monille 
ensimmäinen sitten nuoruusvuo-
sien. Juttu luisti sujuvasti ja pu-
heensorina täytti eteisaulan. Vä-
lillä kuului kuitenkin kysymys, 
että ”kukas sää taas oletkaan?” 
Hymyssä suin ja muutamalla sa-
nalla näistä tilanteista selvittiin.

Kirkkosalissa oli harras tun-
nelma. Ennen messun alkua 
kirkkoherra Risto Ahti toivot-
ti paikallaolijat tervetulleiksi. 
Päivän aiheena oli uskollisuus 
Jumalan lahjojen hoitamisesta. 
Ennen päätösvirttä oli mahdolli-
suus nauttia ehtoollinen.

Kirkosta siirryimme sankari-
haudoille. Kunnioitimme sanka-
rivainajien muistoa laskemalla 
kukkavihon sankaripatsaalle. 
Ikuistimme tilaisuuden joukko-
kuvalla sankaripatsaan edessä.

Seurakuntakodin tilaisuus 
alkoi emäntien tarjoamilla 
maistuvilla voileivillä ja muilla 
kahvipöydän antimilla. Kirkko-
herra piti puheen ja veisasimme 
Ypäjällä ripille päässeiden rippi-
virren. Kirkkoherra kertoi seu-
rakuntakodin sijainnin valintaan 
liittyvästä historiasta ja tarinassa 
kävimme pikaisesti myös raken-
nustyömaalla.

Pidimme hiljaisen hetken 
joukostamme poisnukkuneiden 
muistolle.

Muistelu- ja esittelyosuudes-
sa saimme kukin vuorollamme 
kertoa tapahtumistamme men-
neiden 50 vuoden ajalta. Kerto-
mukset olivat mielenkiintoisia, 
vaikka ne olivat vain pintaraa-
paisuja lähinnä perheeseen, 
asuinpaikkoihin ja työhön liit-
tyvistä seikoista. Monet meistä 
olivat tahtoen tai tahtomattaan 
muuttaneet pois kotiseudulta, 
mutta kaikille kotikunta tuntuu 
olevan edelleen rakas paikka.

Meille Perttulan koululaisille 
sattui mieluinen yllätys, kun en-
tinen kansakoulun opettajamme 
Ritva Siren kunnioitti tilaisuutta 
läsnäolollaan. Olimme neljäs-
luokkalaisina hänen ensimmäiset 
oppilaansa opettajaksi valmis-
tumisen jälkeen. Näin saimme 
palata muistoissamme myös lap-
suuden kouluaikoihin. Vanhat va-
lokuvat kiersivät pöydillä ja oli-
vat mielenkiintoista katseltavaa.

Tilaisuus oli lämminhenki-
nen ja mieliin painuva, vaikka 
jäimmekin kaipaamaan runsas-
lukuisempaa osanottoa. Lähdön 
hetkillä virisikin keskustelu ta-
paamisesta uudelleen noin 3-5 
vuoden kuluessa jossakin muka-
vassa ympäristössä.

Esitämme lämpimät kiitokset 
Ypäjän seurakunnalle ja kirkko-
herra Risto Ahdille juhlatilaisuu-
den järjestämisestä.

Syysterveisin
Ilkka Syrjälä

Ylöjärvi

Vuonna 1961 ripille päässeiden 
50-vuotisjuhlatilaisuus

Yhteiskuva sankaripatsaalla.

Ypäjän seurakunnan  
diakoniatyö 
Lokakuu 2011 
Diakoniatoimiston lokakuun päivystys  
ke klo 10–11.30. 
Diakoni Hanna Hakala yhteystiedot puh. 040 553 6362, 
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi
Diakonia voit tulla tapaamaan sopimuksen mukaan muulloinkin tai 
pyytää kotikäynnille, soitathan niin tiedän tulla luoksesi. Diakonin 
kanssa voit keskustella luottamuksellisesti mieltäsi painavista asi-
oista, suruista ja murheista. Tai voit tulla ihan vain tervehtimään tai 
kysymään, jos sinulla on asiaa diakoniatyöstä.

DIAKONIATYÖSSÄ TAPAHTUU
Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeita voi tulla hakemaan 
päivystysaikoina tai voi soittaa ja sovitaan aika. Kaikkia elintarvik-
keita runsaasti jäljellä, tulkaa hakemaan pois uuden erän tieltä.
Kultaisen iän kerho klo 11–13 sk-kodissa, mahdollisuus ruokailla 
4 € hintaan. Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat ”kerholaiset”! 
Ke 5.10. Vanhusten viikon juhla, huom. päivä. 
To 20.10. Arpajaiset ja arvuuttelua. 
Kultaisen  iän  kerhon  ja Ypäjänkylän  diakoniapiirin  sekä muiden 
kiinnostuneiden retki Matkun eläkeläisten kerhoon tiistaina 
1.11. Lähdemme matkaan Ypäjältä n. klo 11.30 ja palaamme noin 
klo 16.  Ruokailemme Matkun kerhossa. Retken hinta noin 10 eu-
roa (sisältäen matkan ja ruuan), hinta tarkentuu osallistujamäärän 
selventyessä. Ilmoittautumiset Hannalle ma 17.10. mennessä. 
Kaikenikäisten Naisten aamukahvit lauantaina 8.10. klo 9.30 
srk-kodilla. Tule viettämään naisten yhteinen hetki mukavassa 
seurassa aamupalan merkeissä.
Hartaudet Palvelukeskuksessa pidetään lokakuussa keskiviikko-
na 12.10. ja 26.10. klo 13.00 Hoivalla ja klo 13.30 Ruustinnassa ja 
Keva-kerho Lukkarissa klo 14.10.

Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa tiistaina 25.10. klo 12. 
Työttömien ruokailu jatkuu keskiviikkoruokailuna ke klo 11.30. 
Lokakuun ensimmäinen kerta Vanhusten viikon takia poikkeuksel-
lisesti huom! perjantaina 7.10. klo 11.30, ei siis keskiviikkona.

Värikästä syksyä!
toivottaa diakoni-Hanna

Aikanaan 1950-luvun lopulla 
television ilmaantuminen jo-
honkin taloon keräsi uteliaita 
naapureita sitä katselemaan. It-
se muistan joskus 1956 Some-
ron yhteiskoulun luokkaretken 
syksyllä Helsingin messuhalliin 
(nykyinen Töölön urheiluhalli). 
Silloin näin ensi kertaa tuon ih-
meellisen vekottimen, josta käy-
tettiin sanaa näköradio. Veljeni 
oli jo aikaisemmin kirjoittanut 
Amerikan kuulumisia ja kertoi, 
että näköradio on jo monessa ta-
lossa vakiokapistuksena. Radion 
ymmärsin, mutta en sitä, miten 
siinä voi jopa kuva näkyä. Myö-
hemmin Suomen kieleen vakiin-
tui sana televisio.

Kesäkuussa siunattiin haudan 
lepoon Heikki Jooseppi Mark-
kula 83-vuotiaana. Hänen elä-
määnsä tietysti tutustuin valmis-
tautuessani siunaukseen. Sain 
tietää senkin että ensimmäisenä 
leväläisistä Heikki hankki tele-
vision. Siitä olivat seuraukset: 
Markkulan tupa täyttyi naapu-
reista. Katsojia riitti ja penkkejä 
kannettiin Markkulan pirttiin ja 
iltaisin oli väkeä paikalla 20–30 
henkeä. Ennätysmäärä on ollut 
peräti 55 henkeä, joka on jo sel-
lainen joukko, että jos jossakin 
elokuvateatterissa on sellainen 
määrä nykyisin paikalla, niin 
omistaja voi olla mielissään. 
Muutamia vuosia Suomessa 
käytiin naapureissa televisiota 
katsomassa. Puhuttiin töllötti-
mistä ja jopa konkurssiharavista 
katon päällä. En tiedä missä päin 
Ypäjää on ollut ensimmäinen te-
levisio, mutta Heikki lienee ollut 
aivan ensimmäisten joukossa. 
Vuonna 1957 alkoivat televisi-
ot levitä ainakin Somerolla ja 
joskus 1960-luvun alkupuolella 
televisiot lisääntyivät ja naapu-
reissa käynnit vähenivät. Itse 
muistan vuoden 1964, jolloin 
vanhempani muuttivat Someron 
Havuharjun mäkeen, niin televi-
sio ilmaantui nurkkaan.

Kaikki ohjelmat puheineen 
päivineen kelpasivat ainakin mi-

nulle, kun jossakin naapurissa 
kävin TV:tä katsomassa. Vuosi 
1958 oli muistorikas minulle, 
sillä Kiikalan rajalla sijaitsevaan 
tuttuun taloon tuotiin TV. Se si-
joitettiin talon yläkertaan, jossa 
liikuntakyvytön polion sairas-
tanut talon tytär asui. Monina 
iltoina huone täyttyi nuorista, ja 
tytöllä, joka oli minua huomat-
tavasti vanhempi, oli samalla 
seuraa. Tätä vaihetta kesti ehkä 
2–3 vuotta. Kun myöhemmin 
pappina Salossa vierailin heidän 
kodissaan Salon Rinteenmä-
essä, niin ymmärsin, että tämä 
televisiovaihe oli ollut sairaan 
tytön elämässä onnellista aikaa. 
Nuoria juttukavereita riitti, kun-
nes sitten television yleistyessä 
vähenivät ja talon väelle tuli ai-
kanaan muutto Saloon. Muistan 
joskus tytön jutelleen ja keskus-
telleen monista asioista, vaikka 
katsojien olisi pitänyt keskittyä 
jonkun elokuvan katsomiseen. 
Omalla tavallaan uutuus nimel-
lä televisio yhdisti naapureita 
samalla kun erilaiset yhteistoi-
minnat kylässä ehkä kärsivät, 
kun keskityttiin töllöttämisiin. 
Myöhemmin kylätoimikuntien 
ilmaantuminen on virkistänyt 
kylien toimintaa, ja televisioon 
on totuttu yhtenä kulutustavara-
na muitten joukossa.

Aivan ensimmäiset televisio-
käyntini eräässä talossa loppui-
vat varsin lyhyeen. Tottahan toki 
innokkaasti käytiin muutaman 
kerran, kunnes eräänä päivä-
nä äitini tuli kaupasta ja sanoi: 
nyt ne loppuvat Riston käynnit 
näköradion äärellä. No, kuinka 
niin? Talon emäntä oli suurella 
äänellä kaupassa huutanut että 
Rauhalinnan kakaratkin istuvat 
joka ehtoo tuvassa. Ehkäpä talon 
lapsettomuus vaikutti siihen että 
kyllästyttiin lasten läsnäoloon, 
vaikka ensin oli kauniisti kut-
suttu katsomaan ihmekapistusta. 
Niinpä sitten vaihdettiin taloa ja 
siitä syntyi tuo äskeinen mukava 
suhde siellä yläkerrassa.

Risto Ahti

Televisio keräsi kylien väkeä
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Vielä kerran tämä iloinen ja 
reipas tapahtuma: Myyjäista-
pahtuma huutokauppoineen on 
sunnuntaina lokakuun 16. päi-
vänä Sirkan ja Sirkun nimipäi-
vänä alkaen kirkon jälkeen klo 
11.00 pienellä hartaudella ja sen 
jälkeen on myyntiä. Tällä tapah-
tumalla on vuosikymmenien pe-
rinne. Kaikkia kutsutaan kahvit-
telemaan ja seurustelemaan sekä 
myös ostamaan ja huutamaan.

Leivonnaisia toivotaan 
lahjoituksena

Jokainen voi halutessaan lei-
poa kotona hiivaleipää, kahvi-
kakkua. Mitä tahansa. Tavaraa 
otetaan vastaan klo 9.00 alkaen 
srk-kodilla tuona sunnuntaipäi-
vänä ja tavaraa voi tuoda aina 
myyjäisten alkuun saakka. Lah-
joitustavaran voi myös itse hin-
noitella valmiiksi.

Hernekeittoa kannuihin 
ja kotiin nauttimaan 
hyvää keitosta

Myyjäiset alkavat siis klo 11 
ja ohjelmassa on arvontaa, kah-
vittelua. Tavaran myyntiä kestää 
noin kolme varttia eli 45 mi-
nuuttia. Hernekeittoa voi ostaa 
kotiin ja toki sitä voi halutessa 
nauttia paikankin päällä. Myös 
perunaa, juureksia ja ternimaitoa 
on aina ollut myynnissä. Arvon-
ta suoritetaan noin klo 11.40 tie-
noilla ennen huutokauppaa.

Lähetysvastuuryhmä 
ottaa myös tavaraa 
vastaan

Ypäjällä on aktiivinen lähe-
tysporukka. Heille voi etukäteen 
viedä tavaraa. Tämä joukko on 
myös toimihenkilöinä myyjäi-
sissä. Eeva Lehtinen on pää-
emäntänä ollut hyvin kauan. Ja 
lisäksi on emäntiä kuten Aino 
Tuura ja Eila Peltomäki. Lähe-
tysryhmän puheenjohtajana on 
Erkki Tuomonen ja muita jä-
seniä Helvi Vesanen, Johanna 
Pietilä, Arja Vuorentausta, Ritva 
Paloposki, Leena Lintukangas, 
Marjatta Pääjärvi, Liisa Rautiai-
nen, Tuula Jussila, Marja-Leena 

Heikkilä, Paula Martikainen ja 
Pirkko Lipponen. Tietysti myös 
srk-kodin siistijä Liisa Hietamä-
ki on mukana. Ja toki keittiöön 
mahtuu muitakin talkoolaisia. 
Tulkaa rohkeasti mukaan.

Valkosipulikilpa vielä 
kerran ohjelmassa

Noin 35 vuoden ajan on ollut 
näitten myyjäisten yhteydessä 
valkosipulikilpailu, sillä innok-
kaasti Ypäjällä viljellään monis-
sa talojen puutarhoissa valko-
sipulia. Joillakin on pappilasta 
saatu kanta edelleen kasvussa. 
Tuo kasvattamasi valkosipuli 
sellaisenaan huutokauppapöy-
dälle nimellä varustettuna. Ar-
vonnan aikana tarkastelemme 
niitä sipuleita ja palkintoa on 
luvassa. Valkosipulikilpaan saa-
vat osallistua myös ulkopaik-
kakuntalaiset. Kaikki saavat 
kunniakirjan ja ehkä muutakin 
mukavaa.

Huutokauppa kello 
11.45 – myös antiikkia 
on nyt huudettavana

Perinteinen huutokauppa al-
kanee varttia vaille kaksitoista 
arvonnan päätteeksi. Siinä myy-
dään mm. myymättä jääneet ta-
varat. Sinä voit myös lahjoittaa 
tavaraa huutokauppaan tuomalla 
tavara erityiselle huutokauppa-
pöydälle. Jos et jotakin tarvitse, 
niin siitä vaan huutokauppaan 
niitä tuomaan.

Tapanani on myös ystävälli-
sesti pyytää jotakin tavaraa huu-
tokauppaan eri ihmisiltä. Eli jul-
kaistaan ns. julkkislista. Tavarat 
voi tuoda huutokauppapöydälle 
ennen tilaisuutta tai vaikkapa 
aikaisemmin kirkkoherranvi-
rastoon. Tavaran voi varustaa 
nimellä tai jättää nimensä pois. 
Myös ohjehinta huutokapan 
meklarin työn helpottamiseksi 
voidaan tavaran yhteydessä mai-
nita. Olen jälleen huutokaupan-
pitäjänä ja Keijo Leppänen taas 
kerran on apuna, ja jos jotakin 
viitettä hinnasta on, niin se hel-
pottaa työtä. Tavara huutokaup-
paan voi olla mitä hyvänsä lei-
pomuksista esineisiin asti.

Perinteisesti on entisen Spar-
kaupan tyttöjä ollut kirjurina eli 
merkkaamassa tavaran hinnan ja 
ostajan ylös ja toinen on ottanut 
rahat vastaan. Perinne jatkuu, 
Liisa Jokinen ja Mari ja muut. 
Tervetuloa mukaan. Kaikki tuot-
to menee nimikkokohteillemme 
Tansaniassa ja Keniassa Suomen 
lähetysseuran ja Evankeliumiyh-
distyksen kautta. Kohteemme-
han on Kisumun kehitysvam-
makoulu Keniassa sekä kohteet 
Pohjois-Tansaniassa erityisesti 
Moshin alueella. Jos tavarassa 
ei ole nimeä, niin antaja ei tule 
julki, ja jos se siinä on, niin hel-
posti se mainitaan. Jos et itse eh-
di tuomaan, niin anna se jonkun 
toisen tehtäväksi tai tuo etukä-
teen virastoon.

Tämän vuoden 
julkkislista

Nyt julkaisen listan joilta tänä 
vuonna toivon tavaraa. Listassa 
on moniakin joilta olen jo aikai-
sempina vuosina jotakin pyy-
tänyt ja monia jotka ovat olleet 
jopa peräkkäin vuodesta toiseen 
johtuen siitä että heillä on hyvää 
ja persoonallista tavaraa. Taas 
kerran toivon seuraavilta jotakin 
huutokauppaan. Eero Aaltonen 
ja Keijo Leppänen (ovat olleet 
ennenkin useaan kertaan), Ypä-
jän riistamiehet (toivottavasti 
sellaista hyvää riistaa olisi huu-
dettavissa), Sylvi Leino ja iha-
nat piirakat, uusi kunnanjohtaja 
Vesa Ketola, uusi diakoni Han-
na Hakala, Reija Laine ja Laila 
Moisander päiväkerhosta, Taina 
Kuivamäki vielä kerran, Seija ja 
Hannu Vähämäki, hyvät sepät 
Jouko Muuronen ja Ismo Lau-
rila, liikennöitsijä Eeva ja Matti 
Mikkola, Valto Raaska ”lintu-
Valto”, Kirsi-Marja Hiidensa-
lo, mukava kolmikko Helmi 
Mattila, Tamara Rämö ja Marja 
Mäenpää, artesaani Keijo Vuo-
rentausta, Raili Mäntylä, Pasi 
Uusitalo, Sari Airo, Raimo Alk-
ki, Matti Allen, Raija Fält, Seija 
ja Pekka Halme, Katja Hannula, 
kaksi kappaletta Juhani Heikki-
lää Forssantieltä ja Saarikosta, 
Väinö Heikkilä, Paavo Hyrsylä, 

Kankarimäen museotalon isän-
täpari Yliskylä, Pirjo ja Paavo 
Mutkala, Perttu Jaakkola, Aune 
Mäki-Uutela, Pentti Jokinen, 
Helena Niinimaa, Ritva Juva, 
Juhani Järvinen, Taavi Kalmi, 
Seppo Kankaanpää, Liisa Paju-
niitty, Eila Peltomäki, ypäjäläi-
siä pitkään hyvin palvellut Auli 
Pikkanen, Riitta ja Arto Pyykkö, 
Rauno ja Meeri Kantee, Urho 
Puukka, Risto Rantanen, Hanne-
le ja Heikki Karo, Mirja ja Harri 
Karppelin, Risto Romu, Kaarina 
ja Markku Saastamoinen, Harri 
Seppänen, Jorma ja Sakari Sil-
lanpää sekä Anja Sillanpää-Häk-
kinen, Raija Siren, Olli-Pekka 
Kaunela, Tuija Kauti, Kaarina 
Keto, Ritva Kolinkanta, Tuula 
Suonpää, Tauno Talonen, Raija 
ja Pentti Toivonen, Helga ja Pert-
ti Tuura, Heikki Kulmala, Antti 
Kyläsorri, Isto Kärkäinen, Tuija 
ja Pauli Vaittinen, Juha Varhi, 
Tuomo ja Sirpa Äijälä, Liisa ja 
Tauno Kössi, Kari Laakio, Ris-
to Leppäkoski. Kirsti ja Pentti 
Laaksonen, Marketta Heikkilä, 
Taina Haavisto, Anneli Hyle, 
Pirjo Kivenkorva, Kaisa Kulma-
la, Siiri Rantanen, Jukka-Pekka 
Heino, Iida Toivola. Luetteloa 
tehdessäni lienee ollut paljon-
kin nimiä mielessä. Välillä soi 
puhelinkin ja siksi jokunen taisi 
taas jäädä pois. Ja taisi jokunen 
viimevuotinenkin tulla mukaan. 
Yritin katsoa että ei olisi ollut 
sama nimi kahteen kertaan. No, 
lukija sen sitten huomaa.

Ystävä hyvä. Jos sinulla on 
tavaraa, jonka haluaisit huuto-
kaupata, niin ole hyvä ja tuo se 
huutokauppaan. Ohjehinta, jos 
mahdollista, laittakaa tavaran 
kylkeen. Perinteenä on ollut 
se, että keneltäkään ei ole etu-
käteen kysytty eikä varsinaista 
kirjettä huutokauppaan osallis-
tumisesta ole lähetetty ja aina 
on huutokauppa saanut hyvän 
vastaanoton. Toivotan siunaus-
ta myyjäisiin ja huutokauppaan. 
Tervetuloa mukaan vuoden 
hauskimpaan tilaisuuteen loka-
kuun 16. päivänä kuluvaa vuotta 
2011. Tällaisessa muodossa tämä 
tilaisuus on nyt sitten viimeisen 
kerran                         Risto Ahti

Kakkua ja kaakkua – leipää ja limppua:

Suurmyyjäiset  
sunnuntaina 16.10. Srk-kodilla

Maaliskuun lopulla jolloin tal-
vi ei tahtonut millään luovuttaa 
otettaan keväälle, saimme kuul-
la surusanoman 76-vuotiaana 
poisnukkuneesta Sirkka-Liisa 
Levanderista, joka oli syntynyt 
11.10.1934.

Pelkkänä Sirkkana me hänet 
tunsimme ja hän oli omaa sukua 
Nummi. Tiedän hänen kotitalon-
sa Humppilantien varrella, ny-
kyisin jo purettu, aivan Hump-
pilan rajassa kiinni. Mutkaisen 
tien varrella oli hänen kotinsa ja 
usein olen siitä ajellut Humppi-
laan ja nähnyt peuroja sillä alu-
eella. Mutta niitä mutkia riitti 
ennen kuin oltiin Nummen koh-
dalla. Aikanaan 6.11.1955 hän 
meni naimisiin Rauno Ilmari 
Levanderin kanssa. Ja Soinintien 
varrella hän asui kauniilla pai-
kalla rinteessä kun itsekin usein 
olen urheilukentälle ajellut. Lap-
sia siunaantui kuusi kappaletta. 
Mutta surua sisältyi Sirkan ja 
Raunon elämään, sillä kahdesti 
he ovat olleet lapsensa hauta-
jaisissa. Sirkasta yksi lapsista 
sanoikin kauniisti: ”Sirkka oli 
vahva ihminen. Hän otti vastaan 
kaiken mitä elämä antoi.” Muis-
tan vuoden 1992 jolloin helator-
stai palautui vanhalle paikalleen 
ja juuri ensimmäisenä vanhaan 
aikaan palautuneena helatorstai-
pyhänä vietettiin moottoripyörä-
onnettomuudessa menehtyneen 
pojan hautajaisia. Luin tilai-
suudessa Liedosta hankkimani 
moottoripyöräilijän psalmin, jo-
ta olen sitten käyttänyt ypäjäläi-
sissäkin moottoripyöräkirkoissa.

Erityisesti muistan Sirkan 
postinkantajana ja vieläpä pol-
kupyörällä. Erityinen hetki oli 
kansliassa aina se kun Sirkka 
toi postin sisälle ja sitä ruvet-
tiin Leena Reittosen kanssa tut-
kimaan. Siihen aikaan ehdittiin 
vaihtamaan joku sanankin. To-
sin ei kovin pitkään, sillä Sirkka 
totesi, että taitavat jo mammat 
ja papat seistä postilaatikolla 
ja odotella häntä. Erään kerran 
Sirkka tuli kovin nauravaisena 

kansliaan, ojensi postikasan ja 
totesi: ”Katsokaas ulos, millai-
nen seuralainen minulla on nyt 
mukana.” Sirkkaa seurasi mies 
joka mittasi Sirkan postimatkan 
tarkalleen ja metrilleen. Miehel-
lä oli työnnettävä matkamittari-
laite. Sirkka kulki pyörällä edel-
lä ja mies mittasi. Kyllä meillä 
piisasi hymyä. Myöhemmin il-
maantuivat postiautot käyttöön 
ja postipaikka Ypäjällä vaihtui 
moneen kertaan, kunnes nykyi-
sin jako tapahtuu Loimaalla ja 
sieltä jakoautot lähtevät maa-
kuntaan.

Aikanaan aloitin syyskesän 
hartauden Tolmin laavulla kun-
toradan takana. Yhtenä kävijänä 
ilmaantui paikalle Sirkka yhdes-
sä Liisa Kössin kanssa. Muis-
taakseni eräällä kertaa kovan 
sateen takia tuli paikalle vain 
Sirkka ja Liisa, jotka usein näin 
Talastuvan hiihtolenkillä tai kä-
velyllä. Silloin tällöin he olivat 
kirkon takapenkillä konserteissa 
ja muissa tilaisuuksissa. Lapin 
ruskamatkoista Sirkka piti ko-
vasti ja Lapin mahtava luonto 
lumosi hänet. Jos ihminen mie-
lellään kävelee luonnossa, niin 
kyllä hän on myös Lapin erä-
maata rakastava ihminen.

Kevät voitti sittenkin talven, 
kovan ja kylmän ja lumisen. Sen 
todistimme lauantaina 16.4., kun 
vietettiin Sirkan hautajaisia ja 
muistotilaisuutta. Viimeksi näin 
runsasluminen talvi oli 1966, 
jolloin Ypäjälläkin oli suurtulva, 
ja siltayhteys Siittolasta Levälle 
katkesi. Vasta uuden Poukkasil-
lan rakentamisen jälkeen saatiin 
yhteys taas kuntoon. Tätä kir-
joitin aprillipäivänä 1.4., jolloin 
sääennustus lupasi vihdoinkin 
lämpimämpää. Tulikos se suur-
tulva, se voi jokainen tätä luki-
essa kesän päättyessä miettiä, 
jos vielä muistaa viime kevään 
tapahtumia. Uusi talviaika on 
tulossa ja toivotan kaikille luki-
joille Jumalan siunausta.

Risto Ahti

Hän oli kirkonkylän posteljooni

Sirkka Levander

Viikkoa ennen juhannusta siu-
nattiin haudan lepoon 93 vuoden 
iässä Hanna Dagmar Tuomis-
to s. Vessari, joka oli syntynyt 
4.5.1918 Kuorevedellä. Hanna 
oli kymmenenneksi vanhin asu-
kas Ypäjällä ja viimeiset aikan-
sa hän asui Palvelutalolla ja sitä 
ennen Pertunmäen rinteessä ko-
mealla paikalla Ypäjällä. Kun ai-
kanaan tulin Ypäjälle, niin Tuo-
mistot asuivat Levällä Osuus-
meijerillä, jossa Tuure Tuomisto 
oli meijerin isännöitsijänä.

Opin heti tuntemaan Tuuren, 
koska minut valittiin syksyllä 
1972 Ypäjän lionsklubiin, jos-
sa innokkaana jäsenenä toimi 
Tuure Tuomisto. Äitini Fanny 
Ahti oli jo ennen Ypäjälle muut-
toni kertonut, että siellä toimii 
meijerin isännöitsijänä Tuure 
Tuomisto, jonka hän tuntee ja 
tietysti hänen vaimonsa. Tä-
mä tunteminen johtui siitä, että 
sota-aikana Tuomistot ovat ol-
leet Someron Terttilässä Etelä-
Someron osuusmeijerissä muu-

tamana vuotena ainakin 1942 
ja ehkä jonnekin 1944 tienoille 
ennen kuin muuttivat Someron 
Häntälän meijeriin komeitten 
notkojen kylään. Äitini oli ollut 
Terttilän meijerissä useana vuo-
tena meijerikkönä ja kirjanpitä-
jänä ennen maatilalle emännäksi 
ryhtymistä. Mutta vielä sota-
aikana äitini kävi tilapäisesti ja 
ehkä pitempäänkin auttamassa 
Terttilän meijerissä. Tuomis-
tot olivat avioituneet 15.9.1941 
ja pian sen jälkeen on asetuttu 
Terttilään. Tuure osallistui myös 
sotatoimiin: Kultakumpu, Pero, 
Tali, ja hän oli myös haavoittu-
nut 7.3.1940 Talissa. Tilapäistä 
apua tarvittiin meijerillä, koska 
miehiä oli sodassa. Siksi äitini 
ja Tuomistot tutustuivat ja ilmei-
sesti kanssakäyminen oli tiivis-
täkin. Kerrotaan että kasteessa 
käytettiin samaa kastepukua niin 
Tuomiston pojan Timo Juha-
nin kuin Rauhalinnan Riston eli 
Ypäjän kirkkoherran kastejuh-
lassa. Siihen aikaan lainattiin ta-

varoita ja minulla oli jopa suuri 
kuparinen kahvipannu, jolla on 
monet tilaisuudet Somerolla ai-
nakin sota-aikana kahvitettu tai 
ainakin korviketta keitetty. Tiet-
tävästi se on ollut meijerijuh-
lassa pannuna. Hallussani oleva 
kelvollinen gramofoni ja tuo 
suuri kuparipannu lienee ostet-
tu Salosta pakkohuutokaupasta. 
Kyseessä on ollut jokin kahvila, 
joka on mennyt konkurssiin suu-
ren pula-ajan lopulla, ja isäni on 
nuo esineet huutanut.

Vuonna 1949 Tuomistot 
muuttivat Vesilahden meijeriin 
ja vuonna 1957 tultiin Ypäjän 
meijerille. Aikanaan jossakin 
Aurassa Tuomistot tapasivat 
ennen kuin häät pidettiin. Avio-
liitosta syntyi Timon lisäksi ty-
tär Pirjo Helinä. Tuure Tuomis-
to oli aikanaan mukana myös 
seurakunnan hallinnossa, ja 
muistan hyvin osuuspankki- ja 
osuusmeijerihenkisen nelikon 
vaikuttaneen Ypäjällä selvästi ja 
näkyvästi: Oiva Jaakkola, Rei-

no Toukola, Yrjö Hossi ja Tuure 
Tuomisto. Ennen vuosituhannen 
loppua 14.1.1999 kuoli Tuure, 
ja näin ollen Hannalle tuli koh-
talaisen pitkä leskeys. Erityises-
ti muistan Anni Mäen (meijerin 
koneenkäyttäjän puoliso) ja 
Hanna Tuomiston ystävyyden. 
Joskus Anni kertoikin, että ”taas 
olemme soitelleet ja puhuneet 
pitkään asioista”.

Palvelutalolla Hanna osallis-
tui aina tilaisuuksiin, joita siellä 
pidettiin. Niinpä myös 25.5. olin 
Tapio Laurilan kanssa pitämäs-
sä ehtoollishartautta. Taisin ky-
säistä puoliääneen, että missäs 
on Hanna Tuomisto, joka aina 
on istunut lähellä salin keinu-
tuolia. Kukaan Ruustinnassa ei 
tuntunut tietävän asiasta mitään. 
Tällöin Hanna oli jo poisnukku-
nut ikiuneen. Ja mieleeni tulee 
Vanhan testamentin sanat: ”Ikäsi 
kypsyydessä sinä menet hautaan 
niin kuin viljalyhde korjataan 
ajallansa.”

Risto Ahti

Ypäjäläisiä vaikuttajayksilöitä

Hanna ja Tuure Tuomisto

Suosittu päivämäärä perjantai 
marraskuun 11. päivä lähestyy ja 
tulevaisuudessa on helppo muis-
taa vihkipäivä eli kuusi ykköstä 
111111. Varaa vihkiaikasi kirk-
koherranvirastosta puhelin (02) 
767 3108 ja Risto mielellään 
vihkii ja antaa vihkiraamatun li-
säksi ylimääräinen lahjan. Kaksi 
todistajaa riittää, mutta saahan 
niitä olla enemmänkin. Myös 
kimppavihkiminen käy päinsä 
eli yhtaikaa vaikka kaksi paria 
samoilla todistajilla. Lokakuus-
sa kun laittaa paperit kuntoon 
virastossamme, niin hyvä on ja 
vielä runsas viikko ennen tuota 

perjantaita, niin ehtii.  Kirkkoa 
olen kaavaillut vihkipaikaksi ja 
tarvittaessa kanttori soittaa ha-
luamanne marssit. Toki kotivih-
kiminenkin käy. Katsotaan saa-
daanko edes yksi pari tulemaan 
tuona päivänä. Samanlaisia 
tempauksia on seurakunnissa eri 
puolilta Suomea ja Ypäjälle ovat 
tervetulleita myös ulkopaikkaiset 
ihmiset. Pääasia on että avioliit-
toa varten on todistus olemassa 
ennen kuin vihitään ja toki pari-
en on kuuluttava myös kirkkoon.  
Odotellaan mielenkiinnolla mitä 
tapahtuu marraskuussa.

Risto Ahti

TERVETULOA VIHKIÄISIIN 11.11.11

Ypäjän kirkossa pidetään sven-
gaava jumalanpalvelus, joka 
poikkeaa ainoastaan musiikkinsa 
vuoksi tavallisesta jumalanpal-
veluksesta. Tällöin musiikki on 
ilmeikästä ja letkeää – swingin 
tahti tekee sen. Se tarkoittaa siis 
rytmin elävöittämistä. Jumalan-
palveluksen musiikki sekä virret 
esitetään svengaten eli rytmiä 
vapaasti sointupohjalta käsitel-
len. Näin ollen ei olla nuotteihin 
sidottuja, mikä antaa soittajalle 
spontaaneja vapautuksia musi-
soida. Jumalanpalvelus noudat-
taa kuitenkin tavallista kaavaa. 

Svengaavan jumalanpalve-
luksen toteuttavat Risto Ahti 
pappina, musiikin on suunnitel-
lut Tapio Laurila. Soololaulut 
esittää Armi Haatanen, stemma-
laulajana on Pauli Hyrkäs, Laura 
Närvänen soittaa klarinettisoo-
lot, kontrabassoa näppäilee Juk-
ka Lahtonen, Tapio Laurila on 
pianistina ja laulajana. Sampsa 
Jaakkola on rummuissa. Lukija-
na toimii Hanna Hakala.

Erilainen, svengaava juma-
lanpalvelus Ypäjän kirkossa 
sunnuntaina 23.10. kello 18. 

Svengaava jumalanpalvelus
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Rauno Kantee lahjoitti elokuun 
alussa Hevosopistolle nelipyö-
räiset lavettikärryt, jotka on tuo-
tu Muolaasta vuonna 1944 Ypä-
jälle. Museomestari Juha Erola 
otti lahjoituksen vastaan todeten, 
että vaikka Hevosopistolla on jo 
lähes 130 erilaista kärryä, niin 
nämä ovat ensimmäiset kan-
nakselaiset kärryt kokoelmissa 
ja siten arvokkaat. Nelipyörä-
kärryt on valmistanut seppä Ii-
vari Sipponen Muolaan pitäjän 
Karhulan kylässä. Iivari oli tun-
nettu seppä lähialueella, hän oli 
tullut kotivävyksi Valkjärveltä 
Muolaaseen ja opetti muutaman 
Karhulan kylän nuorukaisen 
päteväksi sepäksi. Kärryt ovat 
vieläkin hyvässä kunnossa, Rau-
no Kantee lahjoitti myös Iivari 
Sipposen näihin kärryihin tako-

man avaimen, jonka toinen pää 
sopii takapyöriin ja toinen pää 
pienempiin etupyöriin. Rauno 
Kantee esitteli kärryjen toimin-
taa ja kertoi omasta ja kärryjen 
evakkomatkasta sodan jaloista 
Ypäjälle. Neuvostoliiton aloitet-
tua 9.6.1944 suurhyökkäyksen, 
Muolaan pitäjän kaakkoisosassa 
sijainneen Vuotjärven alueen, 
johon kuuluivat Soittolan, Hant-
tulan ja Karhulan kylät, asukkaat 
joutuivat jättämään kotiseutunsa 
toisen kerran 12.6.1944. Isä Vil-
jami Kantee ei joutunut sotaan 
ikänsä puolesta ja heillä oli kak-
si hevosta, joten isä ja Rauno 
matkustivat toisella hevosella ja 
Raunon isovanhemmat Tuomas 
ja Hetti Kantee toisella. Viljami 
otti kyytiinsä Hilma Moisande-
rin ja poikansa Erkin, joka pää-

asiassa ajoi Kanteen polkupyö-
rää. Hilma sai ottaa kyytiin noin 
yhden neliömetrin suuruisen laa-
tikon tavaroilleen.

Viljamin ja Raunon ajamien 
kärryjen perässä kulki pieni var-
sa, jolle oli laitettu jalkaan lasten 
nauhakengät. Ne kuluivat kui-
tenkin rikki eikä varsa pysynyt 
mukana, joten siitä oli luovutta-
va ja jätettävä se matkan varrelle 
maalaistaloon. Samoin osa talon 
lehmistä ei jaksanut kulkea ja 
niistäkin oli luovuttava.  Matkan 
aikana he joutuivat suojautu-
maan vihollisen lentokoneilta ja 
Rauno näki, ollessaan ojan poh-
jalla ilmasuojassa ohjakset kä-
dessä, kuinka heidän hevosensa 
tiellä ikään kuin tanssivat, mutta 
onneksi lentokoneen luodit eivät 
osuneet hevosiin.

Pitkän ja vaivalloisen evak-
komatkan jälkeen Kanteet saa-
puivat Parolaan missä odottivat 
jo aiemmin Muolaasta lähteneet 
Raunon äiti Martta ja veli Veijo 
sekä äidin vanhemmat. Parolas-
ta matka sitten jatkui Ypäjälle, 
Mannisten Mäkitaloon, jonne 
oli sijoitettu kolme evakkoper-
hettä. Mannisissa Kanteet asui-
vat lähes kolme vuotta ja Rauno 
kävi kaksi ensimmäistä luokkaa 
Mannisten alakoulussa ja sitten 
jatkoi Hyrsyn koulussa. Kanteet 
määrättiin 1947 Ypäjän Vähä-
suolle, josta he saivat lunastaa 
maatilan, jossa alkoi uudisra-
kentaminen muiden Vähäsuolle 
määrättyjen siirtolaisten tapaan. 
Näin olosuhteet vakiintuivat. 
Rauno Kantee ei halunnut hä-
vittää hienoja nelipyöräkärryjä 
vaan piti ne suojassa ja päätti 
lahjoittaa ne Hevosopistolle. 
Näin 67 vuoden evakkotaival 
lavettikärryillä päättyi Ypäjäl-
le museoon osana karjalaista ja 
ypäjäläistä historiaa.

Pekka Moisander

Nelipyöräkärryjen pitkä  
evakkotaival päättyi museolle

Evakkomatkan aikana  
Lammilla otettu kuva.  
Rauno Kantee (vas.) ja  
Erkki Moisander.

Rauno Kantee ja lavettikärryt. Kuva Pekka Moisander.

Kustaa seisoo mökkinsä pihalla 
ja tiirailee taivaanrantaa. Itäisel-
lä taivaalla tuntuu jo hieman pu-
nerrusta, joka enteilee auringon 
nousua, koska valo heijastuu 
kallion takaa puiden latvoihin. 
Kustaa kääntelee vielä päätään 
joka ilmansuuntaan. Näyttää tu-
levan poutapäivä. Hän kävelee 
tikapuiden luo ja ottaa puolal-
ta viikatteen tunnustellen vielä 
sen terävyyttä kuin varmistaen, 
sillä hän on sen jo illalla teroit-
tanut. Kustaa laskee viikatteen 
takaisin puolalle ja astelee hil-
jakseen mökkiin sisälle. Ovella 
häntä tervehtii kahvin tuoksu. 
Karoliina-sisko on keittänyt sen 
sillä aikaa kun Kustaa on ollut 
ulkona. Aamupuuro höyryää 
myöskin jo kattilassa. Kustaa 
istahtaa pöydän ääreen ja laittaa 
lakin viereensä penkille ennen 
kuin ryhtyy aamiaiselle. Karolii-
na laittelee eväitä päivän varalle 
sillä tänään he lähtevät aloit-
telemaan urakkakauran niittoa 
Kylä-Uotilan Jokelan sivutilalle.

Syötyään Kustaa laittaa la-
kin päähänsä ja ottaa puseron 
päälleen. Pöydänkulmalta hän 
ottaa käteensä kannun, jossa on 
juotavaa janon sammuttami-
seksi. Tikapuiden puolalta hän 
ottaa viikatteen olalleen ja läh-
tee kulkemaan tuota noin neljän 

kilometrin matkaa. Karoliina 
seuraa hänen jäljessään kantaen 
eväsnyyttiä ja toisessa kädes-
sään hänellä on hanko ja harava. 
Näin varustettuina he kävelevät 
ylämäkeä Haverin navetan taitse 
kohti maantietä. Vähän matkaa 
sitä kuljettuaan he tulevat tien-
haaraan, missä viitassa lukee 
Vellinkimäki. Tästä he kääntyvät 
ja taivaltavat vielä noin kolme 
kilometriä ennen kuin ovat pe-
rillä.

Kaste on jo haihtunut pellos-
ta, sillä vilja on melkein pys-
tyssä, vain vähän se on taipunut 
jyvien painosta. Kustaa aloittaa 
niiton. Saran poikki muodostuu 
karheita vieri viereen. Vähän 
matkaa niitettyään hän pystyt-
tää seipäitä, joita Karoliina on 
hakenut makasiinin päädyssä 
olevasta seiväskatoksesta. Karo-
liina nostelee hangolla kauroja 
seipäille ja välillä hän haravoi 
sarkaan jääneet perät myös sei-
päille. Näin tulee siistiä jälkeä. 
Saran päähän päästyään Kustaa 
istahtaa pientareelle hiomaan 
viikatettaan. Ojan pohjalla on so-
pivasti vettäkin tähän tarkoituk-
seen, sillä sitä valuu pellon ylä-
puolella olevasta metsästä, jossa 
on lähteensilmiä. Hiottuaan vii-
katteensa Kustaa koettelee sor-
millaan varovasti sen terävyyttä. 

Hän nousee, työntää kovasimen 
saapasvarteensa ja aloittaa uuden 
saran niiton. Näin he jatkavat 
monta päivää.

Koittaa sitten sekin päivä, 
kun pelto on niitetty ja suorat 
seiväsrivit seisovat pellolla. 
Päivä on lauantai ja se on vasta 
puolessa. Karoliina ottaa tyhjen-
tyneen juomakannun ja menee 
viereiseen metsään poimimaan 
puolukoita. Kustaa lähtee käve-
lemään lähellä olevaa naapuria 
kohden. Leikin pihalla palloa 
heitellen, kun kuulen Kustaan 
raskaitten työsaappaitten rahinan 
santaisella tiellä. Kustaa terveh-
tii minua ja minä niiaan hänelle. 
Kustaa kysyy minulta: ”Onks 
isäs kotona, ko mää olsin tar-
vinnu tota lyyspännää ja halppa-
ria?” Sanon isän olevan tallissa, 
mutta jään miettimään, ettei tai-
da Kustaan asia nyt onnistua, sil-
lä en tiedä nähneeni meillä tuon 
nimisiä vempaimia. Pelkoni on 
ollut turha, sillä Kustaa tulee 
liiteristä syltäpuu olalla, ja isäni 
huutaa minulle: ”Haeppas sisäl-
tä lyijykynä!” Näin minullekin 
selviävät ennen tuntemattomat 
esineitten nimet.

Kustaa mittailee ja tekee mer-
kintöjä paperille. Karoliinakin 
tulee jo metsästä astia täynnä 
punaisia puolukoita. He kokoa-

vat tavaransa ja aloittavat koti-
matkan.

Kotiin päästyään Karoliina 
ryhtyy puhdistamaan puolukoi-
ta. Kustaa pienintää vähän hel-
lapuita ja tekee vihdan läheises-
tä koivikosta. Siinä aika sitten 
vierähtääkin, ja Kustaa ottaa 
kainaloonsa alusvaatenyytin ja 
saunavihdan lähtien kävelemään 
Haverin saunalle, jossa lähialu-
een saunattomat tapaavat käydä 
saunomassa talon väen jo sau-
nottua.

Kustaa astuu saunan eteiseen, 
riisuutuu ja kiipeää lavolle. Hän 
heittää vesikupilla vettä kiukaal-
le. Kiuaskivet kihahtavat vielä 
kiukkuisesti, ja hän ottaa vihdan 
jolla alkaa hakata laihaa mutta 
ikänsä raskasta työtä tehneen ih-
misen jäntevää vartaloa. Aikansa 
vihdottuaan hän pesaisee itsensä 
ja vaatettaa eteisessä lähtien hil-
jalleen kulkemaan kotiaan kohti. 
Kotona häntä odottaa lämmin 
puolukkapuuro. Syötyään hän 
kömpii sänkyynsä ja ennen unen 
tuloa hän ajattelee, että huomen-
na on sunnuntai, joka on lepo-
päivä raskaasta työstä. Pian hän 
vaipuu syvään ja virkistävään 
uneen.

Eeva Kannisto

SISARUKSET

Kanta-Hämeen  
poliisilaitos

Turvallisuusnurkka
Oikeus omaan satoon
Syksy näyttää olevan yhtä läm-
min kuin kevät ja kesä, hallaöi-
tä ei ole ollut. Luonto on saanut 
kasvaa rauhassa ja monenlaista 
satoa onkin saatu. Nyt metsät 
ovat täynnä sieniä, vielä löytyy 
kantarelleja ja suppilovahveroil-
la on pääsato. Muitakin komeita 
sieniä löytyy, mutta minun osal-
tani keruu rajoittuu muutamaan 
tuttuun sieneen, jotka varmasti 
tunnistan.

Metsä on miellyttävä, rau-
hallinen paikka ulkoilulle ja sie-
nestäminen mukavaa vaihtelua 
arjen kiireelle. Hyvän sienipai-
kan löytäessään ihmisessä herää 
inhimillinen ahneus. Muistan, 
kuinka kerran tyttäreni kanssa 
poimimme kantarelleja 30 litraa 
samasta paikasta. Sitä en kerro, 
mistä ne poimittiin. Uskon kui-
tenkin, että tänä hyvänä sieni-
vuotena muilla on ollut saman-
laisia kokemuksia. Työpaikallani 
on monta innokasta sienestäjää, 
jotka visusti pitävät omana tie-
tonaan hyvät sienipaikat. He 
kertovat kyllä yleisellä tasolla 
millaisissa olosuhteissa sieni 
viihtyy, mutta siihen se sitten 
jää. Kavereille on kuitenkin poi-
mittuja sieniä tarjolla, jos kiin-
nostusta löytyy.

Ihmisillä on monenlaisia mie-
lenkiinnon kohteita. Muistan, 
että joku ei voinut ohittaa tiettyä 
automerkkiä niin, ettei irrottanut 
ainakin auton merkkilaattaa pe-
rästä. Kotietsinnällä saattoi löy-
tää nipun anastettujen autojen 
rekisteriotteita. Tämän tyyppistä 
mielihalua pystyy hallitsemaan 
varmaan jo ensimmäisen vanki-
latuomion jälkeen.

Suomi on hieno, turvallinen 
maa. Meillä on puhdas luonto, ja 
kansalaisilla on paljon oikeuk-
sia. Esimerkiksi jokamiehen 

oikeus, jolla pääsemme toisten 
omistamiin metsiin, ei ole itses-
täänselvyys. Vastaavanlainen 
oikeus on vain Pohjoismaissa. 
Tosin silläkin oikeudella on ra-
jansa. Toisten pihapiiriin ei saa 
luvatta mennä. Muutoinkaan ei 
saa tehdä vahinkoa, esimerkiksi 
roskata. Toisen alueella koiraa ei 
saa milloinkaan pitää irti ilman 
maanomistajan tai metsästysoi-
keuden haltijan lupaa. Joskus on 
tullut valituksia koirista, jotka 
ovat olleet pihapiirissä irti. Näis-
säkin tilanteissa kannattaa miet-
tiä, missä itse on silloin. Saattaa 
olla, että oma kulku on mennyt  
moitittavasti toisten pihapiiriin. 
Rasitetiet pihapiirissä eivät ole 
kaikkien käytettävissä jokamie-
hen oikeudella, vaikka muualla 
vähäinen yksityisteiden käyttö 
sallitaankin. Tosin koirankin pi-
tää olla omistajansa hallinnassa.

Syyskuulla meitä ypäjäläi-
siä oli Viipurissa seuramatkalla. 
Ostoskeskuksen parkkipaikalla 
meitä oli vastassa koiralauma. 
Koirat ärhentelivät lähinnä toi-
silleen, meihin ulkomaalaisiin 
ne suhtautuivat ystävällisesti. 
Suomessa vastaavassa tilantees-
sa poliisin puhelimet olisivat 
soineet kuumina. Suomessa ei 
enää nähdä kuin korkeintaan itä-
rajan ylittäneitä koiralaumoja.

Mennäänpä metsään sienes-
tämään ja marjastamaan. On 
tärkeää, että luonnonvaroja hyö-
dynnetään, Omantunnontuskia 
voi tulla vain lähinnä siitä, että 
sato vanhenisi metsään. Valmis-
takaa maittava syksyinen ruoka 
omista sienistä karpalon tai puo-
lukan kera. 

Hyvää syksyä!

Markku Leppälahti
rikosylikonstaapeli

Ypäjän peruskoulun ja päiväkodin  
ruokalistat viikoilla 39 – 43

Viikko 39
Maanantai: napolinkeitto, pehmeä leipä
Tiistai: makkaravuoka, perunat, tuoresalaatti
Keskiviikko: kirjolohikiusaus, salaatti
Torstai: pinaattiohukaiset, hillo, salaatti
Perjantai: jauhelihapihvit, perunat, kastike, salaatti

Viikko 40
Maanantai: nakkimunavuoka, perunat, tuoresalaatti
Tiistai: lasagne, tuoresalaatti
Keskiviikko: lindströminpihvit, perunasose, tuoresalaatti
Torstai: kalakeitto, pehmeä leipä
Perjantai: sianlihakastike, perunat, salaatti

Viikko 41
Maanantai: kinkkukiusaus, tuoresalaatti
Tiistai: puuro, mehukeitto/tuoremarjasose
Keskiviikko: jauhelihakeitto, pehmeä leipä
Torstai: broileririsotto, tuoresalaatti
Perjantai: kalapihvit perunat, tuoresalaatti

Viikko 42
Maanantai: broilerikastike, perunat/riisi, tuoresalaatti
Tiistai: uunilohi, perunat, tuoresalaatti
Keskiviikko: lihapullat, perunasose, tuoresalaatti
Torstai: hernekeitto, pehmeä leipä
Perjantai: makkarakastike, perunat, tuoresalaatti

Viikko 43
Maanantai: nakkikeitto, pehmeä leipä
Tiistai: uunibroileri, perunat, tuoresalaatti
Keskiviikko: kasvispihvit, perunasose, tuoresalaatti
Torstai: makaronilaatikko, tuore kasvis
Perjantai: jauhelihakastike, perunat, tuoresalaatti

Ruokaan sisältyy päivittäin leipä, leipärasva, ruokajuoma sekä  
tuore- tai muu lisäke. Ruokalistassa ovat muutokset mahdollisia. 

Viikoittainen ruokalistamme on myös katsottavissa  
Ypäjän kunnan nettisivuilta osoitteessa:
www.ypaja.fi/kuntalainen/kouluruoka
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Omistatko nuoria koivikkoja? 
Oletko tehnyt havaintoja oudois-
ta oksien silpomisista kasvavista 
puista niin että runkoihin jää jäl-
jelle vain oksantyngät? Mysteeri 
kenties selvisi nyt sinunkin osal-
tasi kuten kävi minulle. Omistan 
metsälohkon Somerolla aivan 
Ypäjän rajalla ja ison tien varrel-
la, johonka olen istuttanut kah-
teen otteeseen arvokkaita mik-
rolisättyjä kloonivisoja, vuosina 
2000 ja 2002. Jo vuosia olin ih-
metellyt taimien outoa ”karsiin-
tumista”, hirvien teoksi sen osit-
tain laitoinkin. Todellinen syy 
kuitenkin on erään ypäjäläisen 
vihtamiehen, joka moposkootte-
rillaan liikkuu ja käy tuhoamas-
sa toisen vaivalla kasvattamia ja 
hirviltä suojaamia koivikkoja. 

Kyseinen pappa tekee niitä il-
meisesti myyntiinkin asti, sillä 
niin paljon valmista ainesta vih-
toihin ja jopa valmiita vihtojakin 
löysin mailtani, puhumattakaan 
niistä lukemattomista silvotuis-
ta koivuista, kun ensin olin saa-
nut tekijän rysän päältä, tai pa-
remminkin vihdan päältä kiinni, 
itse teossa. 

Eli olkaapas tarkkana met-
sänomistajat, nykyään on riesana 
muitakin tuholaisia taimikoille 
kuin myyrät ja hirvieläimet. kai-
ken huipuksi ko. papan ”harras-
tus” kuulemma jatkuu tulevai-
suudessaki n, näin minulle asiaa 
tutkiva lainvalvoja ilmoitti.

Lisätietoja saa kysymällä toi-
mituksesta yhteystietoni.

Kloonivihta

Metsänomistajat huomio!

Ypäjän hevosurheilun ulko-
kausi päättyi perinteisesti He-
vosopiston, Hevosystäväinseu-
ran ja Lions Club Ypäjä/Katen 
yhteisiin ravikilpailuihin syys-
kuun kolmantena sunnuntai-
na. Samaan aikaan ratkaistiin 
Helsingissä suomenhevosten 
kouluratsastuksen mestaruus. 
Ypäjän Siittolan kasvatit nais-
ohjastajineen ja ratsastajat-
tarineen menestyivät hienosti 
kummassakin lajissa.

Ravien kaksi ensimmäistä 
lähtöä olivat poneille, ensim-
mäinen A-poneille – ”pikku-
poneille”, jotka ovat rodultaan 
shetlanninponeja. Toisessa läh-
dössä juoksivat B-kategorian eli 
suuremmat ponit. Ponilähtöjen 
kolme parasta:
A-ponit: 1. Weston Goliath – 
Miia Korhonen, om. Jenni ja 
Marja Mörsky, Loimaa. 2. Zan-
delion – Janina Vottonen, om. 
Janina ja Sari Vottonen, Lohja. 
3. Animatzoo Obama – Jenni 
Mörsky, om. Jenni Mörsky.
B-ponit: 1. Karismas Kurt 
– Jenni Mörsky, om. Verna 
Sankari, Pöytyä. 2. Kålmans 
Pyroman – Timi Myllymäki, 
om. Rasmus ja Timi Myllymä-
ki, Ypäjä. 3. Sillanpään Alma 
– Annika Vainio, om. Annika 
Vainio, Forssa.

Naisvoimaa
Tunnettu tosiasia on, että ra-

viurheilu pyörii suurelta osin 
naisten varassa. Useimmiten 
naiset tekevät vähemmän jul-
kisuudessa näkyvän taustatyön 
– hoitavat ja valmentavat he-

vosia sekä vastaavat niiden hy-
vinvoinnista kilpailumatkoilla. 
Harjoitusraveissa naisia nähdään 
useammin myös lähdöissä kus-
keina, ja monesti hyvällä menes-
tyksellä. Niin myös tällä kertaa 
Ypäjällä: kuudesta hevosten 
ravilähdöstä kolmessa voitta-
jan kärryillä istui naisohjastaja. 
Monte-eli raviratsastuslähdössä 
ei miespuolisia kuskeja nähty-
kään. – LC Ypäjä/Katen nimik-
kolähdön kultakoristeinen voit-
toloimi meni kuitenkin Salon 
Kuusjoelle Juha-Pekka Koivun 
ohjastamalle ja Reijo Lehtosen 
omistamalle Jäävin Toivolle.

Suuri osa naisohjastajista 
oli Hevosopiston opiskelijoita, 
joille kilpaa ajaminen omalla 
”passihevosella” on luonnolli-
sesti yksi opiskelun kohokohtia. 
Useimmat opiskelijoiden ”pas-
seista” ovat Hevosopiston oman 
siittolan kasvatteja, mikä tuo kil-
pailuun lisämielenkiintoa. Alasta 
kiinnostuneet seuraavat tarkalla 
silmällä samojen sukulinjojen 
hevosten menestystä, ja näin ke-
hittyy näkemystä urheilun ohella 
myös hevoskasvatukseen ja -ja-
lostukseen. Hevoskasvatuksen 
tietotaidon siirtyminen raviur-
heilun uusille sukupolville on 
tärkeää, pyöriihän suomalainen 
raviurheilu pääosin kotimaisen 
ravihevoskasvatuksen varassa. 
Ypäjän Siittolalla on tänä päi-
vänä yhtä keskeinen rooli he-
voskasvatuksen kehittäjänä kuin 
sillä on ollut jo vanhan Valtion-
siittolan ajoista asti.

Tulokset:
Lähtö 1. Hannun Kello -lähtö, 

tasoitusajo lämminverisille: 1. 
Ypäjä Asta – Elina Degerstedt, 
om. ja kasv. Hevosopisto Oy. 2. 
Texolino – Tiina Aho-Mantila, 
om. Tiina Aho-Mantila, Pöytyä. 
3. Evenbrake – Raimo Rinta-
mäki, om. Pirjo Laaksonen, Ari 
ja Raimo Rintamäki, Aura.
Lähtö 2. Tasoitusajo kylmäve-
risille: 1. Okkapokka – Raul 
Virolainen, om. Pirjo ja Raul 
Virolainen, Nummi-Pusula. 2. 
Solan Inka – Arto Hammar, 
om. Päivi Aaltonen, Naantali. 
3. Keitaan Katariina – Miia 
Myllymäki, om. Sirkka Ursin, 
Ruotsi-Ypäjä.
Lähtö 3. Tasoitusajo kylmäveri-
sille: 1. Vanaja – Noora Aune-
la, om. ja kasv. MTT/Hevosta-
lous. 2. R.R. Valuutta – Tapio 
Koskinen, om. Martti Hämäläi-
nen ja Tapio Taipale, Sastamala. 
3. Iranliisi – Hanna Palo, om. 
Hanna Palo, Eura.
Lähtö 4. Tasoitusajo lämmin-
verisille: 1. Ypäjä Universal 
– Sara Lahtinen, om. ja kasv. 
Hevosopisto Oy. 2. Candy Cat 
– Maria Vastamäki, om. Jouni 
Peltola, Loimaa. 3. Sunny Time 
– Juha-Pekka Koivu, om. Tar-
mo Nurmi, Loimaa.
Lähtö 5. Tasoitusajo lämmin-
verisille, Monte: 1. Wonder-
ful Ås – Miia Myllymäki, om. 
Vanha Tuulantupa Oy, Lempää-
lä. 2. Banzai Princess – Leena 
Kettunen, om. Seppo Kanto-
nen, Uusikaupunki . 3. Ruben 
Zonett – Mirka Willman, om. 
Katri Suomi, Loimaa.
Lähtö 6. LC Ypäjä/Kate -läh-
tö, tasoitusajo kylmäverisille: 
1. Jäävin Toivo – Juha-Pekka 

Koivu, om. Reijo Lehtonen, 
Salo. 2. Jäävin Hela – Raul 
Virolainen, om. Pirjo ja Raul 
Virolainen, Nummi-Pusula. 3. 
Palle-Pekku – Sari Liitiä, om. 
Sari Liitiä, Urjala.

Suomenhevosten koulu-
mestaruudessa mitali

Hevosopiston ratsastuksen-
opettaja, ratsastuskoulun asiak-
kaille erityisen tuttu Laura Port-
han ratsasti Helsingissä Laakson 
ratsastusstadionilla järjestetyissä 
kaksipäiväisissä suomenhevos-
ten kouluratsastuksen mesta-
ruuskilpailuissa pronssille Hevo-
sopiston kasvattaman ja omista-
man ruunan Rosmo. Ratsukolla 
on pronssimitali myös viime 
vuoden koulumestaruudesta se-
kä voitto Tapiola 6-vuotiaiden 
kasvattajakilpailusta vuodelta 
2008. Ratsukkoa valmentaa He-
vosopiston johtava ratsastuksen-
opettaja Anu Korppoo. 

Rosmo on yksi Siittolan pit-
kän jalostustyön ”helmistä”. 
Ruunan isä on suomenhevosten 
ratsujalostussuunnan kantaori 
Kelmi ja emä Montsaana myös 
mahdollisimman ”kuninkaallis-
ta” ratsusukua: Montsaanan isä 
on moninkertainen suomenhe-
vosten kouluratsastuksen mestari 
Nysteri. Montsaanan suku menee 
suorassa emälinjassa Siittolan 
ratsujalostuksen kantatamma Ys-
tiin, johon myös menee Nysterin 
emälinja. Rosmon menestys on 
sekä ammattitaitoisen koulutuk-
sen ja valmennuksen että harki-
tun jalostustyön tulosta.

PL

Hevosystäväinseuran ja Siittolan syyskuulumisia 

Hyvää ravia – ja koulu- 
ratsastuksessa pronssimitali

Kiitos kunniakirjasta, jonka sain 
ja kiitos, että sain olla Pertun-
päivillä paikalla sitä vastaanot-
tamassa.

Tulin Ypäjälle marraskuussa 
1942 myymälänhoitajaksi Le-
vän myymälään. Sen jälkeen 
elämäni kului perheen parissa 
ja maatalon emäntänä Kuusjoen 
Mäkilässä. Siinä ohessa siirryin 
moninaisten pitojen kokiksi. 
1970-luku vei myymälänhoita-
jaksi Katinhäntään ja emännäksi 
Katinhännän Metsolaan. Vuo-
situhannen vaihtuessa olimme 
muuttaneet Loimaalle. Vuonna 
2009 julkaistun Pitokokin herk-
kuja -kirjani aineisto kulki vih-
kon muodossa aina mukanani ja 

karttui vuosien kuluessa.
Olen kirjoittanut aina ja osal-

listunut moniin kirjoituskilpai-
luihin. Ensimmäisen palkintoni 
sain 10-vuotiaana Kuluttaja-
lehdeltä. Silloin kirjoitin näin 
aiheesta miksi minä aion:

Minä aion meijerskaksi.
Kirnua vaan ja kirnua vaan
himpun verran vielä vaan.
Piisas, soh, tuli voita jo.
Meilläkin on kaksi lehmää, 
   porsas ja kissa.

Palkintoni oli 125 mk ja sil-
loin se oli suuri summa. Annoin 
rahat äidilleni, joka talletti ne ja 
samalla hän opetti minua säästä-
mään.

Yksi vanhoista hauskoista 
muistoista on kopion kirjoitta-
minen työpaikalla ajokorttia var-
ten työnantajan sanelusta: ”Liik-
keemme autonkuljettaja hakee 
ammattimaista ajokorttia ja hän 
on tehtäväänsä jotakuinkin eh-
dottomasti raitis ja kelvollinen.” 
Jouduin tietenkin korjaamaan 
saneltua tekstiä poistamalla sa-
nan jotakuinkin. Ja niin sai nuori 

työkaverini ajokortin ja ammatin 
itselleen.

Myöhemmin olen kartuttanut 
Maakunta-arkiston, Museoviras-
ton ja Sarkamuseon aineistoja 
lähettämällä muistelmakirjoituk-
siani. Esimerkiksi hopeisen an-
siomerkin sain kana-aiheisesta 
kirjoituksesta. Ennenhän kanat 
saivat juosta pihalla vapaana. 
Muistoja riittää siitäkin tuntees-
ta, kun paljain varpain astuu 
kanankakan päälle ja ennen sitä 
vain yritettiin ruohotupsaaseen 
pyyhkiä.

Nyt vuonna 2011 kirjani Pito-
kokin herkkuja on levinnyt tut-
tavien mukana ympäri maailmaa 
ja kirjani on siis tehnyt Ypäjää 
tunnetuksi jopa muilla mante-
reilla. Yhä saan kyselyjä ja tie-
dusteluja resepteistä ja kirjani 
myynnistä sekä myös kiitoksia.
Vielä haluan lausua sydämelliset 
kiitokseni. Ypäjällä on minulla 
paljon ystäviä ja tuttuja vuosi-
kymmenten ajalta, teille kaikille 
haluan kumartaa ja kiittää.

Veera Tuomi

Ypäjän kotiseutuyhdistykselle ja ypäjäläisille

Hyrsynkulman Kyläyhdistyksen 
perustajajäsenet kokoontuivat 
Reino Virtasen 85-vuotissynty-
mäpäivien yhteydessä Kaarinas-
sa heinäkuussa 2011. Nykyisen 
Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry:n 
hallitus ja sen pj. Keijo Leppä-
nen tervehti perustajajäseniä seu-
raavalla kirjeellä:

“Arvoisa Hyrsynseudun Ky-
läyhdistyksen Seniori. Tervehdin 
Teitä täältä Hyrsynseudulta näin 
kesähelteiden keskeltä. Olemme 
jatkaneet jo muutaman vuoden 
tekemiänne jalanjälkiä oman yh-
distyksemme ja koko Hyrsynseu-
dun hyväksi. Toimintamme on 
huomattavasti pienempää kuin 

Teidän aikana. Täytyy tietysti 
ottaa huomioon tämä ns. hekti-
nen yhteiskunta ja ihmisten mo-
nenlaiset kiireet. Juhannusjuhlat 
onnistuivat heikohkosta säästä 
huolimatta hyvin. Ohjelmaa oli 
tanssin ja kokon polton lisäksi 
perinteiset kenttäpelit. Yleisö 
viihtyi aina puolille öihin.”

Lisäksi pj. Keijo Leppänen 
haluaa kiittää kirjeessään perus-
tajäseniä heidän tekemästään an-
siokkaasta työstä Hyrsynkulman 
hyväksi toteamalla, että “SISUS-
TA SE KAIKKI LÄHTI”.

HSKY:n alkuperäisjäsen Rei-
no Virtanen menehtyi pitkäaikai-
sen sairauden jälkeen 7.9.2011.

HSKY:n perustajajäsenet koolla

Vas. Irja Seetula, Heikki Heikinaho, Kaarina Virtanen, Reino 
Virtanen, Laila Laurila, Eino Laurila ja Lahja Poutala.

TYTÖT
2007 synt. ja nuoremmat 40 m: 
1. Siiri Kallio 10,2 2. Lilli Reitto-
nen 11,5 3. Sanni Mäenpää 12,3 
4. Helmi Heikkilä ja Venla Reit-
tonen 13,9 5. Emmi Mäkitalo 14,0 
6. Nanna Kuivamäki ja Emilia 
Lähdemäki 14,1 7. Peppi Toivo-
nen 14,2 8. Alisa Alanko 14,6 9. 
Saga Sivula 14,7 10. Jessi Niemi 
14,8 11. Emilia Männikkö 15,9 
12. Veera Kallio 17,8 13. Helmi 
Moisander 21,6 14. Inka Jaakko-
la 25,7 15. Camilla Ruusiala 30,8 
16. Kaisa Poutala 33,6 17. Venla 
Hakamäki 34,6 18. Josefiina Ruu-
siala 52,4
2006–2005 synt. 40 m: 1. Veera 
Vuorentausta 8,3 2. Elli-Noora 
Lähdemäki 9,0 3. Emilia Toivonen 
9,3 4. Kerttu Poutala ja Siiri Sep-
pänen 9,4 5. Eveliina Rämö 9,8 6. 
Laura Touru 9,9 7. Aino Mäkilä 
10,1 8. Roosa Laine 10,2 9. Nella 
Niemi 10,8 10. Ruut Järvelä 11,0 
11.  Ronja Palovaara 11,1 12. Ven-
la Huttunen 11,2 13. Aino Siren, 
Emilia Reiman ja Nella Reittonen 
11,3  14. Neela Hossi 12,3
2006–2005 synt. pallonheitto: 
1. Veera Vuorentausta 13,19 2. 
Elli-Noora Lähdemäki 8,98 3. 
Emilia Reiman 8,30 4. Aino Mäki-
lä 6,53 5. Emilia Toivonen 6,21 6. 
Kerttu Poutala 6,16 7. Ruut Järve-
lä 6,05 8. Nella Reittonen 5,68 9. 
Nella Niemi 5,67 10. Siiri Seppä-
nen ja Neela Hossi 5,60 11. Roosa 
Laine 5,52 12. Laura Touru 5,36 
13. Eveliina Rämö 4,61 14. Ronja 
Palovaara 4,60 15. Venla Huttunen 
4,46 16. Aino Siren 3,29  
2004–2003 synt. 60 m: 1. Anna 
Mäkilä 11,4 2. Noora Hakamäki 
11,6 3. Nelli Moisander ja Linnea 
Levomäki 11,7 4. Henna Salminen 
11,8 5. Heta Mäenpää 12,0 6. Vi-
veka Vieraankivi 12,8 7. Iida Vas-
tamäki 14,7 
2004–2003 synt. pituushyppy: 1. 
Anna Mäkilä 2,66 2. Linnea Levo-

mäki 2,62 3. Henna Salminen 2,57 
4. Heta Mäenpää 2,43 5. Noora 
Hakamäki 2,38 6. Viveka Vieraan-
kivi 1,83 7. Iida Vastamäki 1,53
2002–2001 synt. 100 m: 1. Riikka 
Vuorentausta 17,1 2. Saara Suon-
pää 17,2 3. Viija Heikkinen 17,3 
4. Teresia Stranden 19,0 5. Milla 
Niemi 19,5 6. Sanni Seppänen ja 
Jenni Moisander  20,0 7. Sini Mä-
enpää 20,7 8. Anni Vastamäki 22,2 
9. Iina Itkonen 23,7
2002–2001 synt. pituushyppy: 
1. Riikka Vuorentausta 3,37 2. 
Saara Suonpää 3,20 3. Teresia 
Stranden 2,87 4. Anni Vastamäki 
2,62 5. Sanni Seppänen 2,44 6. 
Sini Mäenpää 2,43 7. Jenni Moi-
sander 2,31
2000–1999 synt. 100 m: 1. Elina 
Kauranen 18,3 2. Jutta Hakamäki 
19,0
2000–1999 synt. pituushyppy: 
1. Elina Kauranen 3,43 2. Jutta 
Hakamäki 2,94

POJAT
2007 synt. ja nuoremmat 40 m: 
1. Tuomas Tamminen 11,3 2. Jus-
tus Laine 13,1 3. Eemeli Palovaa-
ra ja Miska Reunanen 14,8 4. Oiva 
Siren 14,9 5. Bruno Reittonen 15,5 
6. Santeri Rämö 16,2 7. Miikka 

Niinimaa 16,8 8. Erkka Reunanen 
17,5 9. Eeli Reittonen 18,9 10. To-
pias Pirhonen 20,0 11. Julius Fält 
20,1 12. Väinö Paloposki 21,0 13. 
Jonne Salminen 22,7 14. Niklas 
Ruusiala 25,9 15. Jere Siren 29,1 
16. Akseli Hollo 29,6 17. Edvin 
Tuomonen 31,5 
2006–2005 synt. 40 m: 1. Santeri 
Heikkilä ja Konsta Vastamäki 8,6 
2. Joona Salminen 8,7 3. Manu 
Mäenpää 9,1 4. Miska Salminen 
ja Eelis Männikkö 10,3 5. Kas-
peri Sivula 10,6 6. Atte Vilhonen 
10,8 7. Juho Touru ja Konsta Si-
vula 10,9 8. Micky Enqvist 11,1 9. 
Einari Tuomonen 12,5 10. Daniel 
Fält 17,9 11. Antti Paloposki 18,1
2006–2005 synt. pallonheitto: 1. 
Santeri Heikkilä 14,90 2. Manu 
Mäenpää 12,09 3. Konsta Vasta-
mäki 11,58 4. Juho Touru 11,37 
5. Eelis Männikkö 11,29 6. Kas-
peri Sivula 10,10 7. Joona Sal-
minen 9,95 8. Atte Vilhonen 9,68 
9. Konsta Sivula 7,54 10. Micky 
Enqvist 6,32 11. Daniel Fält 5,88 
12. Miska Salminen 5,55 13. Antti 
Paloposki 4,52
2004–2003 synt. 60 m: 1. Onni 
Siren ja Vilho Silvo 12,2 2. Jesse 
Vastamäki 12,4 3. Aleksi Vesanto 
13,4 4. Jesse Rautio 13,5 5. Eemil 
Tuomonen 14,2 6. Elias Vesanto 
16,7
2004–2003 synt. pituushyppy: 
1. Vilho Silvo 2,61 2. Onni Siren 
2,52 3. Aleksi Vesanto 2,33 4. Jes-
se Vastamäki 2,31 5. Jesse Rautio 
2,05 6. Elias Vesanto
2002–2001 synt. 100 m: 1. Ee-
meli Toivonen 17,9 2. Hermanni 
Heikkilä 18,7 3. Jetro Järvelä 18,8 
4. Leevi Toivonen 18,9 5. Kim 
Mäkitalo 19,3 6. Olli Vieraankivi 
20,3
2002–2001 synt. pituushyppy: 
1. Jetro Järvelä 2,89 2. Herman-
ni Heikkilä 2,81 3. Kim Mäkitalo 
2,79 4. Eemeli Toivonen 2,73 5. 
Leevi Toivonen 2,66 6. Olli Vie-

raankivi 2,39 7. Aaro Järvelä 2,34  
2000–1999 synt. 100 m: 1. Niko 
Oksanen 16,1 2. Konsta Mäenpää 
16,2 3. Janne Vuorentausta ja Os-
kari Levomäki 17,7 4. Joni Läh-
teenkorva 18,3
2000–1999 synt. pituushyppy: 
1. Niko Oksanen 3,20 2. Oskari 
Levomäki 3,17 3. Janne Vuorenta-
usta 2,98 4. Konsta Mäenpää 2,94 
5. Joni Lähteenkorva 2,84 

Hippokisojen tulokset 26.8.2011
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Mannisten kyläkerho 
kokoontuu keskiviikkona 5.10.2011 klo 18.00  

Lahja Poutalassa.
TERVETULOA.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
ELÄKELIITON TOIMINTAA 
SYYSKAUDELLA

Kuukausikokoontuminen Veteraanituvalla 4.10. klo 
16.00. 
Tarinatupa kokoontuu veteraanituvalla 11.10. klo 13.00.
Naistenpiiri kokoontuu Veteraanituvalla tiistaina 18.10. 
klo 14.00.
Kirjoittajapiiri kokoontuu Lea Reunasella perjantaina 
14.10.klo 14.00
Mölkky jatkuu keskiviikkoisin klo 13 Rajatie 3:n piha-alu-
eella (säävaraus).

1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
Rusz, Eva: Suhdekoodit: 6 avainta parempaan 
parisuhteeseen ja seksielämään
Takanen, Kimmo: Tunne lukkosi,: vapaudu 
tunteiden vallasta
Tirkkonen, Suvi: Himoitse, leiki ja rakasta: 
avioliiton pelastustarina
Vainikainen, Tuula: Tyhjenevä pesä – täysi sy-
dän: naisena ja äitinä uuden elämän kynnyk-
sellä
Junkkari, Kaija: Sielukas nainen
Uusitorppa, Aino-Kuutamo: Sä et tiedä miltä 
musta tuntuu
Vaahtio, Eeva-Leena: Enemmän irti elämästä: 
sisäinen puhe voimavaraksi

3 Yhteiskunta
Inhimillistä turvallisuutta rakentamassa: näkö-
kulmia ja käytännön esimerkkejä
Kinnunen, Saara: Murrosikäinen perheessä

4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
Thaimaan rannat ja saaret

5 Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede
Hawking, Stephen: Suuri suunnitelma
Hexeberg, Sofie: Ruoalla terveeksi: uusi elä-
mä vähähiilihydraattisella ruokavaliolla
Rautaparta, Malla: Jokanaisen joogakirja
Saarnia, Pirjo: Rasvoilla parempaa terveyttä

6 Tekniikka. Talous. Käsityö. Maa- ja  
metsätalous. Kotitalous. Liiketalous
Suomalaisia innovaatioita: Suomi-konepistoo-
lista Habbo Hotelliin
Tvedt, Tone: Villaa, vettä ja saippuaa: moder-
neja huovutusideoita
Lindeberg-Bernhardsson, Catharina: Kransse-
ja ympäri vuoden
Reinhard, Tonia: Superruokaa: maailman ter-
veellisimpiä ruoka-aineita
Wikholm, Per: Karppaajan arkiruokaa: aitoa 
kotiruokaa

9 Historia, elämäkerrat
Porvali, Seppo: Eversti Armas Kemppi: soti-
laan kujanjuoksu
Pulli, Matti: Kauppalassa kasvanut
84 Aikuisten kertomakirjallisuus (D=dekkari, 
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus, S=sota)
Arhippa, Pirkko: Polku pimeään (D)
Baldacci, David: Henkeen ja vereen (D)
Berman, Sabina: Nainen joka sukelsi maail-
man sydämeen
Connelly, Michael: Täyskäännös (D)
Ellilä, Kirsti: Ristiaallokkoa (R)
Hakkarainen, Anna-Kaari: Verkko
Hietala, Mirjami: Isoveli
Hoag, Tami: Hautaa syvemmällä (D) 
Hotakainen, Kari: Jumalan sana
Hämäläinen, Karo: Erottaja
Kanniainen, Esa-Pekka: Pimeä korpi (D) 
Katajavuori, Riina: Omakuvat
Kesävuori, Saara: Äidin rakkaus
Khoury, Raymond: Merkki (D)
Lampela, Pasi: Kiusaajat
Le Guin, Ursula K: Näkemisen lahja (SF)
Marttinen, Annamari: Ero
Miéville, China: Toiset
Mustonen, Enni: Jääleinikki
Mäkelä, Hannu: Muistan: lapsuus
Nykänen, Harri: Operaatio Banana Split
Nykänen, Harri: Paha paha tyttö
Närhi, Harri: Isättömät
Pajunen, Simo: Kaarti: tarina miehestä, joka 
poistuu rintamalta
Perho, Anna: Anna palaa: elä omaa elämääsi, 
älä muiden
Poutanen, Kira: Rakkautta on the rocks
Pättikangas, Eira: Jäljet veräjällä
Ranivaara, Jorma: Valekirjailija
Rosnay, Tatiana de: Viimeinen kesä
Rönkä, Matti: Väärän maan vainaja
Sapkowski, Andrzej: Kohtalon miekka (SF)
Sirén, Esa: Aunuksen terässade (S)
Skiftesvik, Joni: Perämies Jokelan kotiinpaluu
Soininvaara, Taavi: Punainen jättiläinen
Steel, Danielle: Lurjus
Tommola, Anna: Seitsemäs käsiala ja muita 

kertomuksia
Tuomaala, Eero: Sissipartio Säämäjärvelle (S)
Tuominen, Pirjo: Tuonelan joutsen (D)
Utrio, Kaari: Oppinut neiti (R)
Vuorenpää, Eeva: Arvet: romaani sotavuodes-
ta 1941
Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Mason, Paul: Ei raha puussa kasva!

84 Lasten ja nuorten kertomakirjallisuus  
(SF=scifi/fantasia, H=hevos, 
NA=aikuistuville nuorille, K=kauhu)
Bagge, Tapani: Urho ja sininen sukellustalo
Cast, Piinattu (NA)
Forde, Patricia: Siilit eivät pidä korkeista pai-
koista
Halme, Antti: Metalliveljet ja megabeibit (NA)
Huotarinen, Vilja-Tuulia: Valoa valoa valoa
Kallioniemi, Tuula: Kaahailua ja kepposia
Keltto, Johannes: Metka matka Tongaan
Kuusi, M.E.: Keikalla katoaa Gibson
Lehtinen, Tuija: Piiitkä jäähy (NA)
Lempinen, Marja-Leena: Reppu ja reissumiehet
Marttinen, Tittamari: Tavallisen kiva päivä
Morgan, Michaela: Paljon onnea, Makkara!
Mull, Brandon: Iltatähden kilta (SF)
Mäki, Harri István: Sihis ja merisirkus
Noël, Alyson: Sininen kuu (NA)
Pratchett, Terry: Keskiyö ylläni (SF)
Rooney, Anne: Apua, hirviö!
Rooney, Anne: Hammashuolia
Salminen, Hellevi: Samuel ja Kekkosen puku
Smith, L.J.: Pimeän piiri (K)
Virtanen, Leena: Sandra ja kaverikiemurat

AV-aineisto 
Lehtolainen Leena: Oikeuden jalopeura (ääni-
kirja)
Nopola Sinikka: Risto Räppääjä saa isän (ää-
nikirja)
Soininvaara, Taavi: Punainen jättiläinen (ääni-
kirja)
Lisäksi paljon uusia DVD-levyjä ja lasten ku-
vakirjoja!
www.lounakirjastot.fi

YPÄJÄN KIRJASTO UUTUUSLUETTELO 6/2011 Naisten aamukahvit
la 8.10. klo 9.30 seurakuntakodissa
Tervetuloa yhteiselle aamupalalle  
mukavassa seurassa! 
Aamukahvien jälkeen pientä yhteistä ohjelmaa.

Järjestää Diakoniatyö / Ypäjän seurakunta

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella internetin kautta osoit-
teessa https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/index.asp tai soit-
tamalla opiston toimistoon p. (03) 418 2402. Ypäjällä on tilaa 
mm. seuraavilla kursseilla:

129800  RUOKAKURSSI
Kartanon koulu, kotitalousluokka, Varsanojantie 97, to 17.00–
21.00. 6.10.2011, 5 t. Fatima Tujunen. Kurssimaksu 10,00 e. 
Enintään 20 opiskelijaa. 

Tutustutaan afrikkalaiseen ruokakulttuuriin, valmistetaan ja 
nautitaan yhdessä ateria. Erillinen ruoka-ainemaksu maksetaan 
suoraan opettajalle (n. 10–15 euroa). Tervetuloa tekemään ja 
maistelemaan! Ilmoittautuminen viim. 4.10.2011.

110454  KIRJANSIDONTA- JA OMPELURASIAKURSSI
Vanha pappila, Rauhalantie, pe 7.10.2011 klo 18–21, la 8.10. ja 
15.10. klo 10–15. 7.10.–15.10.2011, 17 t. Tiina Raumolin. Kurs-
simaksu 30,00 e. Enintään 12 opiskelijaa. 
Kurssilla valmistetaan nahalla, vanhalla tekstiilillä, paperilla tai 
kankaalla päällystetty kirja tai valokuva-albumi. Kuusikulmai-
nen ompelurasia tehdään ommellen ja liimaten. Ilmoitt. viim. 
4.10.2011.

830200  PAINONHALLINTARYHMÄ 
Kartanon koulu, Varsanojantie 97, ti 18.30–19.15. 15.11. asti. 
Kati Jokiniemi. Kurssimaksu 20,00 e. 

110490  TAONTAKURSSI
Hevosopisto, Varsanojantie 63, la 26.11.2011, 6 h, su 
27.11.2011, 6 h, la 3.12.2011, 6 h, su 4.12.2011, 6 h. Han-
nu Paljakka. Kurssimaksu 40,00 e. Ilmoittautumiset viim. 
11.11.2011.

”ILO OPPIA YHDESSÄ”
Tervetuloa opiskelemaan!

Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton 
Ypäjän yhdistyksen 
sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
pidetään torstaina 27.10.2011 klo 19.00  
Veteraanituvalla. Hallitus kokoontuu kello 18.30.  
Kokouksessa käsitellään ensi vuoden toimintaa.

Tervetuloa!
Hallitus

Hevosopiston ratsastushalleissa 
tapahtuu syksyllä 2011:

30.9.–2.10. Estekilpailu, järj. RCC
8.–9.10. Koulukilpailu, GP-sarjan osakilpailu,  
 hallimestaruudet, järj. Hevosopisto 
14.10. Kyvyt esiin -finaali, järj. Ratsujalostusliitto
14.–16.10. Laatuarvostelu, järj.  Suomen Hippos ja  

 Ratsujalostusliitto
4.–5.11. Koulukilpailu, GP-sarjan osakilpailu, järj. DTT
5.-6.11. Estekilpailu, Ypäjä Winter Show,  
 GP-sarjan osakilpailu, järj. Team Eurohorses ry
2.–4.12. Este- ja kouluratsastuksen GP-hallisarjojen  
 finaalit, järj. Hevosopisto  
Lisätiedot ja lisää tapahtumia löydät osoitteesta www.he-
vosopisto.fi.  Pääsääntöisesti kilpailutapahtumiin on vapaa 
pääsy. Kilpailuiden aikana hallissa palvelee kahvio. Piipahda 
vaikka päivälenkillä – tervetuloa!

Levän koulun 3-6 -luokan oppilaat 
iloitsevat uudesta korkeushyppypatjasta.
Suurkiitokset kaikille oppilaille, vanhemmille ja 

koulun henkilökunnalle työstä, jonka olette tehneet 
tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteistyössä on voimaa!

Levän koulun vanhempainyhdistys

45 vuotta on pitkä aika ihmis-
elämässä, mutta lyhyt aika 
muistoissa, ainakin kun Ypäjän 
yhteiskoulun ensimmäiset op-
pilaat kokoontuivat viettämään 
luokkakokousta Härkätalliin ole-
vaa kesää 2011. Aton-jumalakin 
hymyili maireasti hevoshaan 
takaa kun ikinuoret oppilaat ke-
rääntyivät muistojen keruuseen. 
Niitähän riitti.

Lähes kaikki tunsivat vielä 
toisensa, vaikka eletty elämä oli 
tietysti jättänyt jälkensä. Sama 
poikamainen kujeilu ja tyttöjen 
ujoilu oli säilynyt. Siinä sitä 
istuttiin, syötiin, juotiin, nau-
rettiin ja kyseltiin kuulumiset. 
Ympäri laajaa valtakuntaa oli 
elämä paiskinut ja erään ihan 
ulkomaille asti. Joukossa oli 
lehtoria, poliisia, kiinteistövälit-
täjää, juristia, rakennusmestaria, 
automonttööriä, ravintoloitsijaa, 
pankkivirkailijaa, suurtilallista, 
sähköttäjää, maalausurakoit-
sijaa, kätilöä ja mitä noita nyt 
olikaan. Olipa yksi opettajam-
mekin tullut pitämään järjestys-
tä. Että hyvin oli oppi kantanut 
ja itse kunkin ura auennut. Kes-
kustelu alkoi yleensä sillä, että 
muistaks sää ku oltiin siälä ja sit 
tehtiin sitä ja sit Haimi tai Topi 
tuli ja sano, että pankaas pojat 
ny mennen siittä luakkaan taka-
si. Tai Taina että nys se on lop-
pu. Mitäs teitistäki tullee, ku tol-
lai kiähnäätte. Mahratteks eres 
toristusta saara. Mutta meistä-
hän tuli.

Juhla alkoi poisnukkuneiden 
oppilaiden ja rakastetun rehto-
rin muistoksi hiljaisella hetkellä. 

Oli vuoro jokaisen kertoa jota-
kin itsestään ja minne maailma 
oli kuljettanut. Laulaa ei tarvin-
nut. Sen vuoro tuli myöhemmin 
ja sitä esitti joku forssalainen 
julkkis yllätyksenä. Nimensä tä-
män jutun alle kirjoittanut toimi 
ns. juontajana ja yritti pehmittää 
muistojen tunteita lukemalla ot-
teita toivottavasti piankin ilmes-
tyvästä elämänkertakirjastaan.

Sisään astui se forssalainen 
julkkis kitara olallaan, Turkka 
Mali. Vetäisi muutaman vedet 
silmistä naurattavan vitsin, joil-
le hevosetkin nauroivat, lauloi 
muutaman Suomessa tunnetun 
sanoittamansa laulun kuten Ys-
tävän laulu ja Tyykikyllään taka-
sin. Tuntui uppoavan porukkaan, 
vaikka kaikki olivat umpiselvä-
nä.

Ilta loppui aivan liian aikai-
sin. Sitä halausten määrää ja uu-
delleen tapaamisen toivotuksia. 
Niistä ei saattanut loppua tulla. 
Taisipa siinä jokunen kyynel-
tippakin vierähtää rinnuksille. 
Ennenkuin väki ehti poistua, 
ehdittiin suunnitella seuraavaa 
tapaamista. Edellisestähän oli jo 
ehtinyt kulua neljännesvuosisa-
ta. Jos vaikka ei niin pitkää tau-
koa. Ehdotuksina heitettiin mm. 
EU-valtio Saksa ja kiinteistövä-
littäjän järjestämä Levin huvila-
tapaaminen.

Antaas kattoo missä taas näh-
dään. Varmaa on kuitenkin, että 
näillä ystävyyssuhteilla, näillä 
tunteilla ja tällä elämästä kiin-
nipidolla nähdään, halataan ja 
itkeä tirautetaan olkapäille.

Keijo Wääri

Wäärin käsityksiä
Elämälle potkua  

Ypäjän yhteiskoulusta

Jokioisten-Ypäjän  
4h-yhdistys tiedottaa
Aloita hauska ja hyödyllinen harrastus!

Tule mukaan Ypäjänkylän 4H-kokki/puuhakerhoon. 
Kerho aloittaa toimintansa maanantaina 10.10. klo 
13.15–15.00
Ypäjänkylänkoululla. Ohjaajana toimii  
Mari-Anne Laine,puh. 050 400 1113.
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry
4H-ohjaaja Mari-Anne Laine
Puh. 050 400 1113
4h-yhdistys@jokioinen.fi
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Pikku Myy kerho
Ypäjänkylän koululla tiistaisin klo 18–19. 

Laulun, leikin ja askartelun vetäjänä toimii Mirva.  
Tervetuloa!

Järj. Ypäjän Nuorisoseura ry, puh. 045 349 3387

Tulossa Isänpäivämyyjäiset
Ypäjänkylän Seuraintalolla 
12.11.2011 klo 14.00–16.00
Tulkaa myymään: käsityöläiset – kädentaitajat – yhdistykset.
2 €/pöytä. Varaa pöytäsi viimeistään 10.11. puh. 050 468 2588.
Tervetuloa! Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

MTK Lounais-Häme tiedottaa
Tiedote lokakuu 2011

Sadonkorjuun kiitosjumalanpalvelus su 9.10. Ypä-
jällä. Perinteistä viljelijöiden kirkkopyhää vietetään 
sunnuntaina 9.10. kello 10.00 alkaen. Tämän jälkeen 
Ypäjän eteläiset maa- ja kotitalousnaiset tarjoavat 
kahvin + voileivän seurakuntakodilla.  Tervetuloa!
Vesijumppa viljelijöille talvi 2011 perjantaisin kello 
11.30 alkaen. Erittäin suosittu jäsenetu. Vesijumppa 
viljelijöille alkoi pe 16.9. klo 11.30 Forssan Vesihel-
messä. Jatkuu tästä eteenpäin vakiovuorona perjan-
taisin kello 11.30. Jäljellä olevat päivät ovat seuraa-
vat: 30.9., 7.10., 14.10., viikko 42 ei jumppaa, 28.10., 
4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12. ja 9.12. 1 kertalippu 
MTK jäsenille 6 euroa, 1 kertalippu ei MTK jäsenille 
7,5 euroa. Tervetuloa! Lue lisää www.farmariapu.net
MTK syyskokoukset: MTK Lounais-Häme ja MTK 
Tammela yhteissyyskokous tiistaina 8.11.2011 kello 
18.00 alkaen osoitteessa Konekoski Oy Forssa, Le-
pistönkatu 9, 30100 Forssa.  Tervetuloa!
MTK yhteispikkujoulut pidetään pe 2.12. Tammelan 
Eerikkilän Urheiluopistolla.  Laittakaa päivä jo nyt ylös!

MTK Lounais-Häme

JHL ry:n 729
Sääntömääräinen  
SYYSKOKOUS
Veteraanituvalla 12.10.2011 klo 19.00
Asiat: sääntöjen määräämät asiat, mm. toimihenkilöi-
den valinnat ja toiminnan suunnittelu.

JHL ry:n hallitus

Ypäjän Reserviläisten
SYYSKOKOUS

Veteraanituvalla keskiviikkona 19.10.2011 alkaen klo 19.00.

Ypäjänkylän 
Maa- ja kotitalousnaiset
LOKAKUUN TOIMINTAA

 KEPPIJUMPPA alkaa maanantaina 3.10. 
klo 19.00 Ypäjänkylän koululla. 

KESÄN PÄÄTTÄJÄISET tiistaina 18.10 klo 18.30 
Seuraintalolla. ... on hauskaa. Tervetuloa!

Ypäjän Sotainvalidit, puolisojäsenet,
tukijäsenet ja Naisjaosto

TUPAILTAPÄIVÄ
Veteraanituvalla perjantaina 28.10.20 11 klo 14.

TERVETULOA !

Ypäjän Eteläiset Maa- ja  
kotitalousnaiset
Menemme maanantaina 7. marraskuuta

Forssaan tutustumaan suolahuonehoitoon Suolahuo-
ne Ireneen, os. Rajakatu 2.
 Mahdollisuus myös käsien hoitoon (perushoito sisäl-
tää myös lakkauksen) ja kulmien kestovärjäykseen.
Aloitus nonstoppina klo 16.00, 17.00 ja 18.00. Suola-
huoneen hoitoaika on 40 minuuttia. Varaa n. 20–25 €. 
Oriflame-tuotteita myynnissä.
Ilmoittautumiset 3.11. mennessä Saara Rantaselle 
iltaisin klo 18.00 jälkeen p. 044 355 2312. Mennään 
kimppakyydeillä. 
Tervetuloa!

Ypäjän Karjalaisseuran
TUPAILTA

Aino ja Markku Tuuralla, Leppäkoskentie 90,  
tiistaina 11.10.2011 klo 18 alkaen.

Tervetuloa.

Ypäjän Yrittäjät ry:n
SYYSKOKOUS

keskiviikkona 26.10.2011 klo 18.00 Ypäjän Kirjanpi-
to Oy:n tiloissa, Soinintie 3.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä sääntö-
muutos.

Hallitus

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura ry

NÄYTTELYMATKA
Koneagria Jyväskylä lauantaina 22.10.2011

Maamiesseura yhdessä MTK:n kanssa järjestää jäsenille linja-auto-
matkan Jyväskylään KoneAgria -näyttelyyn. Matkan hinta 30 euroa, 
sisältää matkat ja pääsylipun. Linja-auto pysähtyy seuraavasti:
Ojalan kauppa 7.30
Käännesillan VPK 7.35
Kuusjoki 7.40
Perttula 7.50
Ypäjänkylän Seuraintalo 7.55
Takaisin kotiinpäin lähdemme Jyväskylästä noin klo 16.00.
Ilmoittautumiset 19.10.2011 mennessä Matti Alangolle 050 347 9045
Ypäjän Eteläinen Maamiesseura ja MTK-Lounais-Häme

_  _  _ 

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura ry

VUOSIKOKOUS
Ypäjän Eteläisen maamiesseuran  sääntömääräinen  vuosikoko-
us pidetään lauantaina 22. lokakuuta 2011 järjestettävän ko-
nenäyttelyretken yhteydessä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6§ mukaiset asiat.
hallitus

YPÄJÄN MAATALOUSVÄKI
LÄHTEE TEATTERIIN 
25.11.2011

Maatalousnaiset, maamiesseurat ja MTK Lounais-
Häme järjestävät jäsenilleen matkan hersyvään 
musiikkikomediaan

KESÄYÖN HYMYILYÄ
Turun Kaupunginteatteriin.
Teatteriesityksen jälkeen nautimme Joulubuffeen anti-
mia Svarte Rudolfissa.
Matkan jäsenhinta 60 euroa, johon sis. kuljetus, teat-
teriesitys sekä ruokatarjoilu.
Kuljetuksen aikataulu:
 Ojalan kauppa   17.00
 Kuusjoki   17.10
 Perttula, l-autoasema  17.20
 Ypäjänkylän seuraintalo   17.30
Ilmoittautumiset lokakuun 20. päivään mennessä Kai-
ja Suksi 050 516 9302 tai Matti Alanko 050 347 9045.

Maamiesseurat, Maatalousnaiset ja 
MTK Lounais-Häme
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KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Perttulantie 59, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat) 
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi/
www.lounakirjastot.fi
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypä-
jän kirjasto”.
AUKIOLOAJAT
ma  klo 13–19
ti klo 13–19 
ke klo 13–19 
to klo 10–16 
pe klo 10–16 
Joka kuukauden toinen ja neljäs lauantai klo 11–15 
(lokakuun lauantait 8.10. ja 22.10.).

• • • • •
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as 
puh. 050 363 0508

AUKIOLOAJAT 
ti klo 17–19
ke  klo 10–12 
Kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13 (loka-
kuun lauantai 1.10.).

• • • • •
LOKAKUUN NÄYTTELY
Kaarina Kauppilan maalauksia ja Ritva Mäkilän kera-
miikkatöitä.

• • • • •
LUKUPIIRI
Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 9.10. klo 17–19 pää-
kirjaston näyttelytilassa. Kirja: Tuula Levon ”Neiti Sol-
dan”, jonka henkilöt ovat tuttuja Suomen kulttuurihis-
toriasta: kirjailija Juhani Aho, hänen vaimonsa taiteilija 
Venny Soldan ja tämän sisar Tilly Soldan.

• • • • •
SATUTUNTI
Satutunnit parittomien viikkojen keskiviikkona kello 
18.00–18.45. MLL:n satuilijat lukevat ja askartelevat. 
Lokakuun satutunnit 12.10. ja 26.10.

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
ke 12.10.2011 klo 10.30–11.30
ke 16.11.2011 klo 10.30–11.30
ke 7.12.2011   klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Minna & Sari

Verenpaineenmittaus
 ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 26.10.2011 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Ypäjän kunta järjestää
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

perjantaina 14.10.2011
Lähtö Ypäjän torilta 14.10.2011 klo 10.00 ja  

paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi 

ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja  
tarpeen mukaan Forssan keskustaan.

Ilmoittautuminen asiointimatkalle  
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833. 

Palvelupiste

Ypäjän kunnan palvelupiste on avoinna ma–ke klo 
9–15, to klo 9–17 ja pe klo 9–14.30. Puh. (02) 762 6500,  
fax (02) 767 7214, sposti kunta@ypaja.fi. 

Lähipoliisin vastaanotto  
palvelupisteessä maanantaina 3.10.2011  
(joka kuukauden 1. maanantai) klo 13–15. 

Palvelupisteestä saat seuraavat palvelut: Asiakas-
päätteen käyttömahdollisuus, opetus eteenpäin, kun-
nanesitteiden ja lomakkeiden jakelu sekä vastaanotto, 
Veteraanituvan avaimet, ilmoittautumisten vastaaan-
otto, kuntokorttien jakelu- ja palalutuspiste, palkinto-
jen lunastuspiste sekä muu asiakaspalvelu.

Tanssiteatteri Raatikko esittää:
Kalevalainen 
TanssisaTu
3–6 -vuotiaille lapsille
to 27.10. klo 10.00 
liikuntahalli Pertunkaaressa.
Vapaa pääsy!

Järj. Kulttuuritoimi

Liikuntatapahtumia

VAUHTIA ELÄMÄÄN
ZUMBATONIC 

kehittää tasapainoa, rytmitajua ja  
kehonhallinta liikunnan riemua unohtamatta.

Lauantaisin 5.11.–3.12.2011 Perttulan koululla
 I ryhmä 7–9 v.  klo 14.00–14.45 
II ryhmä 10–12 v.  klo 14.45–15.30 

Molempiin ryhmiin saavat myös äidit ja isät osallistua. Tunnit 
järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 10. Hinta 10 e / 
5 kertaa. Koko perhe liikkumaan!
Ilmoittautumiset 14.10 mennessä merja.kivimaki@ypaja.fi 
tai 050 433 9002.

VAUHTIA ELÄMÄÄN
Vauhtia Elämään -liikuntahankkeen

toiminnan ideointi- ja suunnitteluilta 
tiistaina 1.11. klo 18.00 Veteraanituvalla.

Vanhempainyhdistysten jäseniä sekä kaikkia asiasta 
kiinnostuneita pyydetään saapumaan runsain joukoin paikalle. 

Lisätietoja: merja.kivimaki@ypaja.fi  tai 050 433 9002.

Ypäjän kunta

VAUHTIA ELÄMÄÄN
UIMAAN VESIHOVIIN

keskiviikkona 5.10.2011
Linja-auto ajaa seuraavan reitin: Lähtö klo 18.00 Levän koulu 
– Ypäjän seurakuntakoti – Katinhännäntie – Vesihovi. 
Lähtö Vesihovista klo 20.45 (Ypäjällä n. 21.15). Kuljetukses-
ta perittävä maksu 1 e / lapsi alle 18 v ja 3 e / aikuinen.
Huom. Uimalipun jokainen maksaa itse. Alle 12 v. tai huonon 
uimataidon omaavalla oltava huoltaja mukana! 
Tiedustelut merja.kivimaki@ypaja.fi 

Ypäjän Sotaveteraanit,
Naisjaosto sekä kannattajajäsenet
Syksyn ensimmäinen

ILTAPÄIVÄTILAISUUS
Seurakuntakodilla keskiviikkona 12. päivänä loka-
kuuta 2011 alkaen klo 14.00.
Aloitamme nauttimalla kahvit, jonka jälkeen laulamme 
virsiä. Kertaamme kesän tapahtumia ja suunnittelem-
me syksyn ja tulevan talven ohjelmaa. Myös joulukort-
teja voi tilata, mikäli uudet mallit saapuvat ajoissa. 
Tervetuloa syyskauden avaukseen!

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry:n 
SYYSKOKOUS

perjantaina 11.11.2011 klo 18.00 Veteraanituvalla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa.
Hallitus

Keskustan Ypäjän Eteläisen po:n

SYYSKOKOUS
Veteraanituvalla perjantaina 4.11.2011 klo 18.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. 
Tervetuloa! Johtokunta

Suokulman yksityistien
TIEKOKOUS

pidetään keskiviikkona 19.10.2011 klo 19.00.  
Esa Heleniuksella, Suokulmantie 108.  

Esillä sääntömäräiset asiat.
Tervetuloa.

Hoitokunta

Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä
torstaina 6.10.2011
Päivän on ideoinut Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen 
ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelmat. 
Päivän tarkoituksena on kannustaa omaisia ja lähei-
siä ulkoilemaan yhdessä iäkkään kanssa.
Ulkona liikkuminen alkaa vähentyä ja vaikeutua noin 
75–80 vuoden iässä, jolloin toimintakyky heikentyy 
useimmilla.
Ulkoilu kehittää tasapainoa, vahvistaa lihasvoimaa, 
parantaa liikkumisvarmuutta, virkistää mieltä, yhdistää 
ystäviä, parantaa unenlaatua ja tukee muistin säily-
mistä. Näiden lisäksi jo pelkkä raikkaan ilman hengit-
täminen antaa potkua päivään.
Yhdessä ulkoilu tarjoaa sekä iäkkäälle että ulkoiluys-
tävälle mieluisaa tekemistä.
Tervetuloa ulkoilemaan!
Valtakunnallisena iäkkäiden ulkoilupäivänä 6.10.2011: 
Kahvitarjoilu museolla 13.30–14.30 järjestäjänä Ypä-
jänkylän maa- ja kotitalousnaiset
Sauvajumppatuokio 14.00
Säävaraus!
Liikunnallisin terveisin
Kuntohoitaja Mari Krapi 
Ypäjän palvelukeskus 

MURSKAN KIOSKI VUOKRATAAN  
KESÄKSI 2012

Ypäjän kunta pyytää tarjousta kesäaikaiseen käyttöön 
tarkoitetun MURSKAN KIOSKIN vuokraamisesta ke-
säkaudesta 2012 alkaen. Kioski sijaitsee 10-tien var-
rella, Murskan uimalan yhteydessä. 
Tekniselle johtajalle osoitetut kirjalliset tarjoukset, jois-
sa tulee olla mainittuna vuosivuokran suuruus sekä 
ehdotus vuokra-ajan kestosta, tulee toimittaa osoit-
teeseen Ypäjän kunta, tekninen johtaja, Perttulantie 
20, 32100 Ypäjä. 
Lisätietoja: (02) 7626 5241 / tekninen johtaja  
                  Jouko Käkönen.

Tekninen johtaja

Avoin päiväkoti
Toimintakeskuksessa (Perttulantie 24) perjantaisin klo 
9.30–11.30. Asiakasmaksu 2 € / kerta / perhe. Lisätie-
toja: Tiina Turkkila, puh. perjantaisin 7626 5230 (toi-
mintakeskus), ma-to 7626 5255 (esikoulu).
Lokakuun ohjelma:
 6.10.  askartelemme palikoilla
14.10.  palikkatyön maalaus
21.10.  leivonta
28.10.  lauluhetki päiväkodilla (klo 101)
Tapaamisiin!  t. Tiina


